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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
ověřilo
ve smyslu ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona soulad Územního plánu Tišnov:
- s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1. Výsledky přezkoumání
jsou uvedeny v textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kapitole 2.
opatření obecné povahy
- s územně plánovací dokumentací vydanou Jihomoravským krajem, jak je uvedeno
v textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kapitole 2. opatření obecné
povahy
- se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu. Vyhodnocení souladu se
nachází v textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kapitole 5. opatření
obecné povahy

souhlasí
s předloženým návrhem územního plánu Tišnov a s výsledky jeho projednání,
rozhoduje
podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných proti Územnímu
plánu Tišnov, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí o námitkách, které podle ust. § 53
odst. 1 stavebního zákona připravil pořizovatel územního plánu - Městský úřad
Tišnov, odbor územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem. Návrh
rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění je uveden v samostatné příloze č. 2
„Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění - návrh“ k tomuto usnesení.

vydává
na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona Územní plán Tišnov formou
opatření obecné povahy podle správního řádu předložený v příloze č. 3 - 30 k tomuto
usnesení.

Zpracováno dne 25.08.2016

Předkladatel

Za správnost

Ing. Souček Karel
místostarosta

Ing. Doležalová
Alena
vedoucí odboru
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Anotace
Zastupitelstvo vydává Územní plán Tišnov - celý postup pořízení tohoto územního plánu je
v příloze č. 1.

Důvodová zpráva - Vydání Územního plánu Tišnov

Obsah

Obecná část .................................................................................................................................. 2

Územní plán (§ 43 stavebního zákona)................................................................................. 2

Pořízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona) ............................................................. 2

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu (§ 45 stavebního zákona) ............................... 3

Pořizovatel územního plánu pro město Tišnov...................................................................... 3
Postup při pořízení územního plánu .............................................................................................. 3
Závěr ............................................................................................................................................. 9
Přílohy k návrhu usnesení Zastupitelstva města Tišnov: ............................................................. 10

č. 3 - 30 „Územní plán Tišnov (včetně Přílohy č. 1 k odůvodnění územního plánu
Tišnov - Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění, Vyhodnocení připomínek) – opatření
obecné povahy – návrh“ .............................................................................................................. 10

č. 2 „Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění – návrh“ ............................................... 10

Obecná část
Základní ustanovení vztahující se k územnímu plánu a jeho pořízení.

•

Územní plán (§ 43 stavebního zákona)

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a
koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména
zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně
prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky
pro využití těchto ploch a koridorů.
Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti
náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.
Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce a vydává se formou opatření obecné
povahy podle správního řádu.
Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro
rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na
provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem.
Náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky na využívání území stanoví
prováděcí právní předpisy (tj. vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláška
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území).

•

Pořízení územního plánu (§ 44 stavebního zákona)

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce
a) z vlastního podnětu,
b) na návrh orgánu veřejné správy,
c) na návrh občana obce,
d) na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k
pozemku nebo stavbě na území obce,
e) na návrh oprávněného investora.

O pořízení územního plánu
podnětu.

Tišnov rozhodlo Zastupitelstvo města Tišnov z vlastního

•

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu (§ 45 stavebního zákona)

Náklady na zpracování územního plánu projektantem a na vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území hradí obec, která rozhodla o pořízení.
Náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel. Náklady na nezbytné
mapové podklady uhradí obec, pro kterou pořizuje územní plán úřad územního plánování,
pokud se obce nedohodnou jinak.

•

Pořizovatel územního plánu pro město Tišnov

Ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je pořizovatelem v případě
příslušného obecního úřadu ten, který pořizuje územně plánovací podklady, územně
plánovací dokumentaci a vymezení zastavěného území.
Územní plán Tišnov pořizoval v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou
působností (dále jen „úřad územního plánování“), tj. odbor územního plánování Městského
úřadu Tišnov, a to dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Postup při pořízení územního plánu
Zastupitelstvo města Tišnov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodlo o pořízení územního plánu dne 15. března 2007. Jako zastupitele, který
bude při pořizování územního plánu spolupracovat s pořizovatelem, určilo zastupitelstvo
města starostu města Ing. Františka Svobodu. Pro zpracování územního plánu Tišnov i
průzkumů a rozborů pro území města Tišnov bylo vybráno Urbanistické středisko Brno, spol.
s r. o., Příkop 8, 602 00 Brno. Tyto průzkumy a rozbory, které byly zpracovány v rozsahu
v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., byly hlavním podkladem pro
zpracování zadání územního plánu. Územně analytické podklady pro ORP Tišnov (dle ust. §
27 stavebního zákona) nebyly v té době ještě pořízeny.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ust. § 47 odst. 1 stavebního
zákona a s ust. § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a na základě dalších
dostupných podkladů zpracoval návrh zadání územního plánu Tišnov.
Projednání zadání (§ 47 stavebního zákona)
Následně pořizovatel dne 11. 1. 2008 oznámil zahájení projednávání návrhu zadání a zajistil
jeho zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
oznámení o projednávání návrhu zadání na úřední desce (fyzické i elektronické). Z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) odbor ŽP KÚ JMK
uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí, a to
vzhledem k rozloze a charakteru území řešeného územním plánem Tišnov.
Na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a předložil jej Zastupitelstvu města Tišnov ke
schválení. V doplněném zadání byl na základě stanoviska OŽP KÚ JMK uplatněn požadavek
na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Požadavek na variantní řešení územního
plánu uplatněn nebyl, a proto v zadání nebylo požadováno zpracování konceptu územního
plánu a mohl být zpracován přímo návrh územního plánu Tišnov. Projednaný a doplněný
návrh zadání schválilo Zastupitelstvo města Tišnov dne 26. června 2008 usnesením ze
zasedání ZM č. 7/2008.

Na základě schváleného zadání územního plánu zajistil pořizovatel v souladu s ust. § 50
stavebního zákona pro město Tišnov zpracování návrhu územního plánu Tišnov (dále jen
ÚP Tišnov). Jelikož součástí návrhu ÚP Tišnov muselo být i vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na
udržitelný rozvoj území, zajistil pořizovatel též zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů
ÚP Tišnov na životní prostředí. Tato dokumentace byla na základě provedené poptávky
zadána ke zpracování společnosti LÖW & spol., s. r. o., Vranovská 102, Brno, která ji
zpracovala pod názvem „Posouzení územního plánu Tišnov na životní prostředí procesem
SEA“ v únoru 2009. Zpracovatel ÚP Tišnov (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.)
následně na základě tohoto vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na životní prostředí upravil návrh
územního plánu a vypracoval v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území.
Projednání návrhu územního plánu, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území
(§ 50 a § 51)
Hned po předání upravené a doplněné dokumentace návrhu ÚP Tišnov zahájil pořizovatel
dne 28. ledna 2010 projednávání návrhu ÚP Tišnov v souladu s ustanovením § 50
stavebního zákona. Jednotlivě oznámil dotčeným orgánům, krajskému úřadu, Městu Tišnov
a sousedním obcím, že se společné jednání koná v úterý 2. března 2010 na MěÚ Tišnov
v budově na nám. Míru 346 v Tišnově. K projednávanému návrhu územního plánu zaslal
odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ JMK oznámení o nemožnosti vydání
koordinovaného stanoviska, a to z důvodu nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany ZPF,
a to zejména proto, že k návrhovým plochám Z37, Z38 a Z39 doporučilo MŽP vydat
nesouhlasné stanovisko. Následně, po jednání s pořizovatelem, kde po upřesnění
informací o těchto plochách (v platném ÚPN SÚ Tišnov jsou plochy Z37, Z38 a Z39
vymezeny jako návrhové plochy průmyslové výroby ozn.VP - tzv. průmyslová zóna Díly pod
městem) a o potřebách dalšího rozvoje města, odbor ŽP KÚ JMK udělil k návrhu ÚP
Tišnov z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, souhlasné stanovisko. Toto
souhlasné stanovisko však podmínil tím, že nesouhlasí s návrhovými plochami Z43 (plocha
smíšená výrobní SV u silnice II/385), Z91 (plocha veřejného prostranství U při silnici II/385) a
Z47 (plocha smíšená výrobní SV v lokalitě Trnec mezi silnicí II/379 a tělesem vlečky). Tyto
plochy byly v návrhu ÚP vymezeny na půdách I. a II. třídy ochrany a jednalo by se o zábor
kvalitních nivních půd. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
upozornil OŽP KÚ JMK na několik nedostatků návrhu ÚP Tišnov a z hlediska zákona č.
100/2001 Sb. vydal OŽP KÚ JMK souhlasné stanovisko s uvedenými podmínkami. Odbor
dopravy KÚ JMK vydal sice souhlasné stanovisko, ale za podmínky, že budou respektovány
jeho připomínky. Městys Drásov uplatnil připomínku, ve které nesouhlasí s možností
umístění bioplynové stanice na k. ú. Tišnov. Upozornění k návrhu ÚP Tišnov, konkrétně
k situování ploch pro protipovodňová opatření, uplatnilo ve svém vyjádření též Povodí
Moravy, s. p., Brno, a na nedostatky v koncepci vodního hospodářství ve svém vyjádření
upozornila i Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno.
Po ukončení projednávání návrhu ÚP Tišnov dle ust. § 50 stavebního zákona pořizovatel
vyhodnotil výsledky projednání a vzhledem k připomínkám, kterými podmínily dotčené
orgány (OŽP KÚ JMK, OD KÚ JMK) svá stanoviska, k připomínce sousední obce - městyse
Drásova, vzhledem k upozorněním na nedostatky od majitelů a správců technické
infrastruktury a na základě konzultací na Krajském úřadě JMK (na OÚPSŘ, OŽP a OD),
pořizovatel už nezpracovával zprávu o projednání návrhu ÚP a ani nepožádal krajský úřad o
stanovisko dle ust. § 51 stavebního zákona. Místo toho pořizovatel doporučil prostřednictvím
určeného zastupitele nově zvolené radě a zastupitelstvu města, aby byl návrh ÚP Tišnov
v souladu s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů a se zohledněním upozornění majitelů
a správců technické infrastruktury a správce povodí Moravy upraven, a to včetně
dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí a také na vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území. Kromě toho byl návrh ÚP Tišnov upraven také na základě dalších
nových skutečností a podmínek.

Požadavky pro úpravu a dopracování návrhu ÚP Tišnov zpracoval pořizovatel ve spolupráci
s místostarostou města, Ing. Petrem Báborem, Ph.D, kterého ke spolupráci s pořizovatelem
určilo nové zastupitelstvo. Doplnění a úpravy návrhu ÚP pořizovatel průběžně a opakovaně
projednával na pracovních jednáních s projektanty územního plánu, včetně projektantů
vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na životní prostředí, a za účasti určeného zastupitele (dále jen
garanta).
Dne 13. září 2012 byli zastupitelé města na pracovním zasedání seznámeni s upraveným
návrhem ÚP Tišnov. Z řad zastupitelů a zástupců osadního výboru místní části Jamné,
Hájek a Hajánky bylo k předloženému návrhu ÚP Tišnov vzneseno hned několik podnětů
jako např.:
proč je vymezena plocha krajinné zeleně za koridorem pro silniční dopravu v lokalitě Hony
za Kukýrnou;
podnět osadního výboru na zařazení další zastavitelné plochy pro bydlení v RD v Hajánkách
(plocha pro cca 4 RD v pohledově exponované poloze nad silnicí III. tř.);
podnět osadního výboru na vyřazení dvou drobných zastavitelných ploch pro RD v Hájku
(každá je vymezena pouze pro 1 RD);
podnět zařadit komunikační propojení mezi stávající a zastavitelnou plochou pro bydlení Z1
do veřejně prospěšných staveb.
K prvním dvěma podnětům se na základě podnětu garanta a pořizovatele písemně vyjádřili
hlavní projektantka návrhu ÚP Ing. arch. A. Palacká a zpracovatelka vyhodnocení vlivů ÚP
na životní prostředí Ing. Zimová. Následně z podnětu garanta sjednal pořizovatel 15. října
pracovní jednání v ateliéru Urbanistického střediska Brno, spol s r. o., s uvedenými
projektantkami a specialistou, který v ÚP Tišnov řeší zejména koncepci ÚSES a
spolupracuje s hlavním projektantem na řešení koncepce uspořádání krajiny. O jednání
informoval zastupitele určený garant Ing. P. Bábor Ph.D. Na základě tohoto jednání
pořizovatel doplnil akceptované podněty ještě o další nově vzniklé (vzniklé změnou
podmínek – např. nová aktualizace aktivní zóny záplavového území řeky Svratky, a změnou
legislativy – „velká novela stavebního zákona“) a předal je hlavní projektantce, aby návrh
územního plánu ještě upravila. Po uvedené konečné úpravě zahájil pořizovatel projednávání
návrhu ÚP Tišnov včetně vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území dle
ustanovení § 50 stavebního zákona a v rámci tohoto projednávání stanovil termín
společného jednání o návrhu ÚP Tišnov na den 17. ledna 2013. V oznámení vyzval
dotčené orgány, aby v souladu s ust. § 50 odst. 1 stavebního zákona uplatnily svá
stanoviska ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání, a také sousední obce, že mohou
ve stejné lhůtě uplatnit své připomínky. Odbor ÚPSŘ KÚ JMK požádal o prodloužení lhůty
pro uplatnění stanoviska do 28. 2. 2013, a to vzhledem k tomu, že dokumentace bude
postoupena k vyjádření na MŽP orgánu ochrany ZPF. Koordinované stanovisko vydal pak
odbor ÚPSŘ dne 27. 2. 2013. K návrhu ÚP se v rámci společného projednávání vyjádřily též
některé z obeslaných právnických osob (zejména vlastníci a správci dopravní a technické
infrastruktury) a organizací. Seznam obeslaných právnických osob a organizací je uveden
v rozdělovníku k „Oznámení“. Od 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým
byl novelizován zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). Na základě této novely pořizovatel v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona
doručil veřejnou vyhláškou oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu ÚP Tišnov a
vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území. Návrh ÚP včetně vyhodnocení jeho
vlivů na udržitelný rozvoj území byl po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven u
pořizovatele k veřejnému nahlédnutí a současně byl zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup , a to ne webových stránkách města Tišnova. Do 30 dnů ode dne doručení
mohl každý u pořizovatele uplatnit písemné připomínky. Po uplynutí této lhůty, ve které byly
uplatněny připomínky veřejnosti, požádal dne 25. 3. 2013 pořizovatel v souladu s ust. § 50
odst. 5 stavebního zákona Odbor ŽP KÚ JMK o vydání stanoviska k návrhu ÚP Tišnov
podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Následně dne 26. 4. 2013
požádal pořizovatel o vydání stanoviska Odbor ÚPSŘ KÚ JMK dle ust. § 50 odst. 7
stavebního zákona. K oběma žádostem doložil pořizovatel všechny příslušné podklady
stanovené v uvedených ustanoveních stavebního zákona. Dne 26. 4. 2013 vydal odbor ŽP

KÚ JMK stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí – Návrh územního
plánu Tišnov, které bylo souhlasné, avšak za předpokladu splnění připomínek uvedených
v tomto stanovisku. Odbor ÚPSŘ KÚ JMK vydal dne 2. 5. 2013 stanovisko dle ust. § 50
odst. 7 stavebního zákona, ve kterém upozornil na některé nedostatky, které ve stanovisku
také uvedl, a dále stanovil, aby pořizovatel zajistil odstranění těchto nedostatků a poté si
vyžádal potvrzení krajského úřadu o odstranění těchto nedostatků.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na základě výsledků
projednání zajistil upravení návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.
V odůvodnění návrhu územního plánu pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vypořádal připomínky uplatněné ke zveřejněnému návrhu ÚP a vyhodnocení vlivů ÚP na
udržitelný rozvoj území ve stanovené lhůtě (připomínky od Svatopluka Bílka, Ing. Milana
Pangráce, od společnosti Kv. Řezáč, s.r.o., zastoupené jednatelkou společnosti Ing.
Martinou Kyselkovou, od Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v BrněKníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, zastoupeného předsedou OS doc. Petrem
Firbasem, od Jiřího Blahy) a dále i ty připomínky, které byly podány o něco později (od
Jaroslava Martinka, od Jaroslava Klimeše a od společnosti MERTASTAV s.r.o., zastoupené
Oldřichem Mertou; tj. celkem 8 podání).
Návrh ÚP Tišnov byl dále upraven též v souladu s novelizovaným stavebním zákonem i jeho
prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. Pořizovatel tento upravený
návrh ÚP Tišnov v souladu s ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona předložil krajskému úřadu
– OÚPSŘ KÚ JMK s žádostí o potvrzení, že byly odstraněny všechny nedostatky, které
krajský úřad ve svém stanovisku uvedl.
Odbor ÚPSŘ KÚ JMK vydal dne 28.11.2013 pod č. j. JMK 128289/2013 potvrzení dle ust. §
50 odst. 8 stavebního zákona, že nedostatky uvedené v předmětném stanovisku č.j. JMK
39380/2013 ze dne 02.05.2013 byly odstraněny.
Řízení o územním plánu – veřejné projednání návrhu územního plánu
(§ 52 a § 53 stavebního zákona)
Pořizovatel v souladu s ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon), za použití ust. § 22 stavebního zákona, ve spojení s ust.
§ 172 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád), oznámil formou veřejné vyhlášky
(vyvěšenou dne 13. 12. 2013) zahájení řízení o územním plánu Tišnov a vyhodnocení
předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území, ve které oznámil,
že veřejné projednání návrhu ÚP a vyhodnocení přepokládaných vlivů na udržitelný rozvoj
území se bude konat dne 6. února 2014 v sále Městského kulturního střediska Tišnov v ul.
Mlýnské 152 v Tišnově. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce a elektronické
úřední desce MěÚ Tišnov. Návrh ÚP Tišnov a vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP
Tišnov na udržitelný rozvoj území byly ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky a po celou dobu
jejího vyvěšení, kterou bylo oznámeno zahájení řízení o územním plánu, vystaven
k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, tj. na odboru ÚP MěÚ Tišnov. Návrh ÚP Tišnov a
vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území byly po stejnou
dobu také zveřejněny na webových stránkách města Tišnov. V uvedené lhůtě a nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Na tuto skutečnost pořizovatel upozornil
ve veřejné vyhlášce i při veřejném projednání a současně též upozornil, že k později
uplatněným připomínkám námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.
Pořizovatel současně přizval k veřejnému projednání jednotlivě formou „Oznámení“ ze dne
13. 12. 2013 dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce, a to více než 30 dní předem.
Pořizovatel o průběhu veřejného projednání provedl (v souladu s ut. § 22 stavebního
zákona) písemný záznam.
V průběhu projednávání bylo do konce stanovené lhůty podáno 24 námitek proti
projednávanému návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (z toho
jedno podání podal zástupce veřejnosti jako věcně shodnou připomínku dle ust. § 23

stavebního zákona). Plné znění podání, včetně identifikačních údajů podatelů, je uvedeno
v Příloze č. 1 k odůvodnění územního plánu Tišnov. K podání s připomínkami od
Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích“, které bylo zasláno po stanoveném termínu (veřejné projednání se konalo 6.
2. 2014 a podání bylo odesláno 16. 2. 2014) se v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního
zákona nepřihlíželo. Toto upozornění (uvedené v ust. § 52 odst. 3) bylo též uvedeno v textu
veřejné vyhlášky, kterou pořizovatel oznamoval konání veřejného projednání návrhu ÚP
Tišnov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.
Dále k projednávanému návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
respektive k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny (ty uvedl
pořizovatel v Příloze k Oznámení o konání veřejného projednání), uplatnily souhlasná
stanoviska tyto dotčené orgány: Krajský úřad Jihomoravského kraje – koordinované
stanovisko; Městský úřad Tišnov, odbor ÚPSŘ, oddělení památkové péče; Městský úřad
Tišnov, odbor dopravy; Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno; Obvodní
báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno; Ministerstvo životního
prostředí, výkon státní správy VII, Brno. Sousední obce neuplatnily námitky ani připomínky.
V souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh
rozhodnutí o námitkách (s právní pomocí Advokátní kanceláře Chladová&Vybíral, Brno)
Připomínky k projednávanému návrhu územního plánu nebyly uplatněny. Následně
pořizovatel doručil tyto návrhy dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému
orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. K obdrženým
návrhům rozhodnutí o námitkách (včetně odůvodnění) a návrhu vyhodnocení připomínek
(včetně odůvodnění) uplatnil stanovisko Odbor územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje a z dotčených orgánů uplatnily souhlasná stanoviska
bez požadavků a připomínek Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov, Oddělení památkové
péče MěÚ Tišnov, Odbor výkonu státní správy VII Ministerstva životního prostředí, Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje, Státní energetická inspekce – Územní inspektorát pro
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Stanovisko krajského úřadu je zohledněno v odůvodnění
připomínky občanského sdružení podané proti projednávanému návrhu ÚP Tišnov a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle ust. § 50 stavebního zákona. Pořizovatel
na základě výsledků veřejného projednání (zejména pak na základě požadavků uplatněných
v námitkách a zjištěných změn podmínek v některých částech území) a dále na základě
zpracované Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou (zpracovatel Ing. arch. G. Kopáčik,
Ateliér KO&SA, Brno, 1/2016) a „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za
Kukýrnou“ a „Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k. ú. Tišnov“
(zpracovatel: LÖW & spol., s.r.o. Brno, 9/2014) a též „Plánu územního systému ekologické
stability Tišnov“ (zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., 09/2015) zajistil
podstatnou úpravu návrhu ÚP Tišnov, včetně doplnění vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území (ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona). K upravenému návrhu ÚP Tišnov a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území si pořizovatel vyžádal stanovisko příslušného
úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny. Na základě obdržené žádosti od pořizovatele vydal Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí stanovisko podle § 45i odstavce 1) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v tom smyslu, že
předložená úprava nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000
(stanovisko ze dne 08.02.2016 pod č. j. JMK 19441/2016). Dále příslušný úřad – Odbor
životního prostředí Jihomoravského kraje vydal k podstatné úpravě návrhu ÚP Tišnov po
veřejném projednání stanovisko ze dne 14. 03. 2016 pod č.j. JMK 41406/2016, ve kterém
uvedl, že: 1. Z hlediska zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody sděluje, že pod č. j. JMK
19441/2016 vydal samostatně dne 08.02.2016 k „Podstatné úpravě návrhu územního plánu
Tišnov“, stanovisko podle § 45i zákona, ve kterém vyloučil významný vliv na EVL nebo PO
soustavy Natura 2000.

2. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzovaní vlivu na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (OŽP)
jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e)
zákona o posuzování vlivu na životní prostředí vydal dne 26. 04. 2013, pod č.j. JMK
36772/2013, stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh
územního plánu Tišnov podle § 10g a § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
(Stanovisko SEA). Po vyhodnocení výše uvedených změn, ke kterým došlo na základě
veřejného projednání upraveného „Návrhu územního plánu Tišnov“, nepožaduje odbor
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnocení vlivů upraveného
„Návrhu územního plánu Tišnov“ na životní prostředí.
Následně pořizovatel dle ust. § 53 odst 2 stavebního zákona zajistil projednání upraveného
návrhu ÚP Tišnov a doplněného vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území
v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání.
Řízení o územním plánu – opakované veřejné projednání upraveného návrhu
územního plánu (§ 52 a § 53 stavebního zákona)
Pořizovatel v souladu s ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon), v návaznosti na ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona, za
použití ust. § 22 stavebního zákona, ve spojení s ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb. (dále
jen správní řád) oznámil formou veřejné vyhlášky (vyvěšenou dne 18. 3. 2016) zahájení
řízení o územním plánu Tišnov a vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu
Tišnov na udržitelný rozvoj území, ve které oznámil, že opakované veřejné projednání
návrhu ÚP a vyhodnocení přepokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území, se bude konat
dne 27. dubna 2016 v sále Městského kulturního střediska Tišnov v ul. Mlýnské 152
v Tišnově. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce
MěÚ Tišnov. Návrh ÚP Tišnov upravený pro opakované veřejné projednání a vyhodnocení
předpokládaných vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území byly ode dne vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou bylo oznámeno zahájení opakovaného projednávání upraveného návrhu
územním plánu, a po celou dobu tohoto projednávání vystaveny k veřejnému nahlédnutí u
pořizovatele, tj. na odboru územního plánování MěÚ Tišnov. Upravený návrh ÚP Tišnov a
vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území byly po stejnou
dobu také zveřejněny na webových stránkách města Tišnov. V uvedené době projednávání a
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a
dotčené osoby podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Na tuto
skutečnost pořizovatel upozornil ve veřejné vyhlášce i při opakovaném veřejném projednání
a současně též upozornil, že k později uplatněným připomínkám námitkám a stanoviskům
se nepřihlíží.
Pořizovatel současně přizval k opakovanému veřejnému projednání jednotlivě formou
„Oznámení“ ze dne 17. března 2016 dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce, a to více
než 30 dní předem.
Pořizovatel o průběhu opakovaného veřejného projednání provedl (v souladu s ut. § 22
stavebního zákona) písemný záznam.
V průběhu projednávání bylo do konce stanovené lhůty podáno 10 námitek proti
projednávanému návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
(upravených na základě prvního veřejného projednání). Z toho dva podatelé Jiří Blaha a Jan
Duda ve svých podáních uvedli, že podané námitky uplatňují jako zástupci veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že Jan Duda ani po výzvě k odstranění vad podání (vydané pořizovatelem
dne 6. 5. 2016) nepředložil ve stanovené lhůtě své zmocnění od občanů obce (dle ust. § 23
odst. 3 stavebního zákona), pořizovatel vyhodnotil jeho podání jako jeho individuální námitku
a usnesením ze dne 15. 6. 2016 rozhodl, že Jan Duda není zástupcem veřejnosti ve věci
uplatnění věcně shodné připomínky k návrhu územního plánu Tišnov.
Plné znění
uplatněných podání, včetně identifikačních údajů podatelů, je uvedeno v Příloze č. 1
k odůvodnění územního plánu Tišnov.
Dále k projednávanému návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
respektive k částem řešení, které byly od prvního veřejného projednání změněny, (ty uvedl

pořizovatel v „Příloze k oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu
územního plánu Tišnov a vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj
území“), uplatnily souhlasná stanoviska tyto dotčené orgány: Městský úřad Tišnov, odbor
ÚP - oddělení památkové péče; Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad;
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí; Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje, Brno; Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno;
Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy VII, Brno. Krajský úřad Jihomoravského
kraje vydal k návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
upravených pro opakované veřejné projednání koordinované stanovisko (ze dne 28.04.2016
pod č.j. JMK 44119/2016), které obsahovalo souhlasná stanoviska příslušných jednotlivých
odborů, přičemž odbor rozvoje dopravy podmínil svůj souhlas dvěma požadavky. Pořizovatel
požádal o doplnění tohoto stanoviska a odbor rozvoje dopravy KÚ JMK této žádosti vyhověl
vydáním
samostatného stanoviska po dohodě (ze dne 19.07.2016 pod č.j. JMK
107348/2016), ve kterém uplatnil pouze jeden z původních požadavků (jedná se o doplnění
zdůvodnění řešení veřejné dopravy) a kterému bylo možno vyhovět doplněním textové části
odůvodnění v kapitole 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, a to zcela bez zásahu do
navrhované části řešení (tzv. „výrokové“) územního plánu Tišnov. V odůvodnění územního
plánu Tišnov (jeho úpravou) bylo též respektováno upozornění odboru ÚPSŘ KÚ JMK
ohledně zohlednění Aktualizace č. 1 PÚR ČR a dále vypuštění tratě č. 250 Havlíčkův Brod –
Brno železničního koridoru E-C61, jehož vymezení se již netýká území Jihomoravského
kraje. Na základě připomínky ve stanovisku Ministerstvo obrany, která vychází z
organizačních změn na tomto ministerstvu, byl z textu odůvodnění územního plánu
v kapitole „5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních předpisů, případně s výsledkem řešení“ vypuštěn text „jehož
jménem jedná Agentura hospodaření s nemovitým majetkem“.
Sousední obce neuplatnily námitky ani připomínky.
V souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zajistil zpracování návrhu rozhodnutí o
námitkách (Advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři, s.r.o.). Připomínky k
projednávanému návrhu ÚP (resp. ke částem řešení, které byly od prvního veřejného
projednávání návrhu ÚP změněny) nebyly tentokrát uplatněny. Následně pořizovatel doručil
návrhy všech rozhodnutí o námitkách (včetně odůvodnění) a návrhů vyhodnocení
připomínek (připomínek uplatněných v projednávání dle ust. § 50 stavebního zákona)
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve
lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. K obdrženým návrhům rozhodnutí o
námitkách (včetně odůvodnění) a návrhu vyhodnocení připomínek (včetně odůvodnění)
uplatnily souhlasná stanoviska bez požadavků a připomínek tyto dotčené orgány: Obvodní
báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Ministerstvo životního prostředí,
Odbor dopravy a živnostenský úřad MěÚ Tišnov, Odbor územního plánování, oddělení
památkové péče MěÚ Tišnov, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.
Na základě výsledků projednání pořizovatel dopracoval spolu s projektantem textovou část
odůvodnění návrhu ÚP v souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Projednaný návrh ÚP Tišnov přezkoumal pořizovatel v souladu s ust. § 53 odst. 4 stavebního
zákona a vzhledem k tomu, že neshledal v návrhu ÚP Tišnov žádný nesoulad s požadavky
uvedenými v tomto ustanovení § 53 odst. 4, předložil Zastupitelstvu města Tišnov návrh na
vydání územního plánu Tišnov s jeho odůvodněním.

Závěr
Pořizovatel předkládá Zastupitelstvu města Tišnov návrh usnesení se všemi jeho přílohami,
aby tento příslušný orgán obce v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením

(pod bodem č. 1) ověřil ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona soulad Územního plánu
Tišnov s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
Jihomoravským krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
Dále je nutné, aby Zastupitelstvo města Tišnov svým usnesením (pod bodem č. 2) vyslovilo
souhlas s předloženým návrhem územního plánu Tišnov a s výsledky jeho projednání.
Návrh rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění, je uveden v samostatné Příloze
k odůvodnění územního plánu Tišnov – návrh Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění.
Na základě předloženého návrhu rozhodnutí o námitkách, včetně jejich odůvodnění,
rozhodne zastupitelstvo svým usnesením (pod bodem č. 3) podle ust. § 172 odst. 5
správního řádu o námitkách uplatněných proti Územnímu plánu Tišnov tak, jak je uvedeno
v návrhu rozhodnutí o námitkách, který podle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona připravil
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a s právní pomocí Advokátní kanceláře
Chladová&Vybíral a Advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, s.r.o. (obě se sídlem
v Brně).
Zastupitelstvo města Tišnov v samostatné působnosti následně vydá svým usnesením (bod
č. 4) Územní plán Tišnov (na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona) formou
opatření obecné povahy.

Přílohy k návrhu usnesení Zastupitelstva města Tišnov:
•

č. 3 - 30 „Územní plán Tišnov (včetně Přílohy č. 1 k odůvodnění
územního plánu Tišnov - Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění,
Vyhodnocení připomínek) – opatření obecné povahy – návrh“

•

č. 2 „Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění – návrh“

Rozhodnutí o námitkách
včetně odůvodnění

Návrh
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Obsah
1. Seznam námitek podaných ve stanovené lhůtě v rámci řízení dle ust. § 52
stavebního zákona, které byly k návrhu územního plánu uplatněny (první
veřejné projednání)
č. podatel
1 Svatopluk Bílek, Mánesova 907, 666 03 Tišnov
2 Tišnovská dřevovýroba s.r.o., Ostrovec 1554, 666 01 Tišnov
3
4
5

číslo jednací
doručeno
MUTI 3032/2014 10.2.2014
MUTI 3116/2014 11.2.2014

Zdeňka Ondrysková a Ludvík Ondryska, Ostrovec 1553, 666 01
Tišnov
MUTI 3387/2014 13.2.2014
Ing. Jiří Zemek a Ing. Milena Zemková, Trnec 655, Tišnov
MUTI 2988/2014 10.2.2014
Pavel Straka, Na Honech 1850, Tišnov 666 01
MUTI 3324/2014 12.2.2014

Obchodní společnost Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská č.p.
149/125a, 619 00 Brno
Ing. Petr Fruhwirt, Havlíčkova 1691, Tišnov
Aleš Dufek Ing., Ranného 1902, Tišnov
Michal Talanda, Formánkova 1881, 666 01 Tišnov
Miroslav a Eva Švecovi, Ranného 1911, Tišnov
Radka a Radim Kučerovi, Ranného 1904, Tišnov
Milan Novák,Valova 1930, 666 01 Tišnov
Jiří Süsser, Dlouhá 1804, 666 01 Tišnov
Mgr. Martin Černý, Mgr. Libuše Černá Bc., Michal Vaňkovský,
Kamila Vaňkovská Mgr., Jiří Lněnička
14 Adresa /Sídlo: Marie Pavlíkové 1924, Tišnov 666 01Mgr. Roman
Skřepek Mgr., Tereza Skřepková
Adresa /Sídlo: Marie Pavlíkové 1932, Tišnov 666 01
6
7
8
9
10
11
12
13

15 Zástupce veřejnosti: Jiří Blaha, Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
16 Jiří Blaha, Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
17 Jiří Blaha, Těsnohlídkova 883, Tišnov 666 03

MUTI 3233/2014
MUTI 3234/2014
MUTI 3396/2014
MUTI 3402/2014
MUTI 3374/2014
MUTI 3341/2014
MUTI 3393/2014
MUTI 3332/2014

12.2.2014
12.2.2014
13.2.2014
13.2.2014
13.2.2014
13.2.2014
13.2.2014
13.2.2014

MUTI 3196/2014 12.2.2014
MUTI2777b/2014 5.2.2014
MUTI2777a/2014 5.2.2014
MUTI 3389/2014 13.2.2014

Tomáš Schovánek a Ing. Jana Schovánková, Těsnohlídkova č.p. 847,
18 Tišnov 666 03
MUTI 3333/2014 13.2.2014
19 Miroslav Krejčí, Hanákova č.p. 424, Tišnov 666 03
MUTI 3338/2014 13.2.2014
Ing. Jaroslav Řezníček, Ing. Soňa Řezníčková, Hanákova č.p. 423,
20 Tišnov 666 03
MUTI 3339/2014 13.2.2014
21 Marie Jančarová, Šikulova 1362, Předklášteří 666 02

MUTI 3369/2014 13.2.2014

22 JUDr. Ladislava Mičková, U Pily č.p. 874, Tišnov 666 03
MUTI 3443/2014 14.2.2014
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13
23 Tišnov, statutární zástupce MUDr. Bořek Semerád,
MUTI 3395/2014 13.2.2014
24 Itself s.r.o., Palackého náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice
17.12.2013
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2. Návrhy rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění, uplatněných k návrhu
územního plánu v rámci řízení dle ust. § 52 stavebního zákona (první veřejné
projednání)
1) Svatopluk Bílek, podání: ze dne 15. 12. 2014 pod č. j. MUTI 3032/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Svatopluk Bílek
Adresa/ Sídlo: Mánesova 907, 666 03 Tišnov
Námitka:
Námitka proti návrhu územního plánu města Tišnova
Jsem vlastníkem pozemku p.č. 2214/4 v k.ú. Tišnov. Pozemek je podle stávajícího platného územního plánu
SU Tišnov zařazen mezi plochy občanského vybavení - distribuce, ubytovací a restaurační zařízení.
Podmínečně přípustným využitím tohoto území jsou menší kapacity bydlení, nezávadné výrobní a komerční
zařízení, nezbytná technická a dopravní zařízení.
V návrhu nového územního plánu je navržena změna a předmětný pozemek je zařazen mezi plochy
občanského vybavení - tělovýchova a sport. Podmínky pro využití těchto ploch jsou oproti stávajícímu
územnímu plánu výrazně omezeny. Tyto plochy lze využít pouze pro stavby, činnosti a zařízení sloužící k
uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů, a to na veřejně přístupných plochách. Podmínečně
mohou být tyto plochy využity na pozemky staveb a zařízení, které mají víceúčelové využití a tvoří
doplňkovou funkci např. ubytování, stravování, služby, obchodní prodej za podmínky, že hlavní funkci tvoří
sportovní využití a bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo
majitele zařízení. Omezeny jsou rovněž podmínky prostorového uspořádání zástavby. Výšková hladina
zástavby je omezena na max. 2 NP. Intenzita využití pozemku je omezena na max. 20% zastavěné části
pozemku a 80 % zeleně.
Výše popsaná omezení považuji za závažný a nezákonný zásah do vlastnických práv. Plocha, na které leží
předmětný pozemek, byla vyjmuta z aktivní záplavové zóny a nově je na ni umožněna výstavba za
respektování podmínek správce toku a vodoprávního úřadu. Stejné podmínky pro výstavbu platí pro celou
komerční zónu pod městem. Na sousedních pozemcích, které jsou také nově určeny pro tělovýchovu a
sport, probíhají činnosti odpovídající ploše komerční. Na vedlejším pozemku ve vlastnictví AUTOKLUBU
Tišnov je prováděno autoopravárenství. Na pozemku, kde byl dříve autodrom, zmiňovaný v návrhu
územního plánu, je nově prodejna stavebnin. Pro sport je využíváno pouze koupaliště a to jen několik dnů v
roce.
Pro narovnání navrhuji ponechat předmětný pozemek ve stávajícím režimu regulace využití území, se
stávajícím omezením prostorového využití zástavby a intenzitou využití území. Pokud bude chtít město
Tišnov použít tento pozemek pro veřejně přístupné hřiště, musí zabezpečit rovnocennou směnu pozemku.
Pokud nedojde k výše uvedenému narovnání, nechám důvodnost této změny územního plánu přezkoumat
příslušným správním soudem.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce podatele Svatopluka Bílka, aby podmínky využití jeho pozemku p. č. 2214/4 v k. ú. Tišnov
v územním plánu Tišnov byly obdobné jako podmínky stanovené v ÚPN SÚ Tišnov, se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Podatel námitky Svatopluk Bílek, vlastník pozemku p. č. 2214/4 (druh pozemku dle KN ostatní plocha o
výměře 4 444 m²) v k. ú. Tišnov, ve své námitce nesouhlasí s vymezením tohoto svého pozemku v návrhu
ÚP Tišnov jako součásti plochy občanského vybavení s podrobnější specifikací OS – tělovýchova a sport,
jejímž hlavním využitím jsou stavby, činnosti a zařízení veřejného charakteru sloužící k uspokojování
sportovních a rekreačních potřeb veřejnosti. Navrhuje ponechat předmětný pozemek ve stávajícím režimu
regulace využití území a se stávajícím omezením prostorového využití zástavby a intenzitou využití území,
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a pokud bude chtít město Tišnov použít tento pozemek pro veřejně přístupné hřiště, požaduje zabezpečit
rovnocennou směnu pozemku.
Uvedeným požadavkům podatele je z převážné části vyhověno tím způsobem, že jeho pozemek p. č. 2214/4
i další okolní pozemky ve vlastnictví AUTO KLUBU TIŠNOV (p. č. 2214/10; 2225/2; p. č. St. 1955 a 1760
v k. ú. Tišnov), které byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny jako plocha občanského vybavení s podrobnější
specifikací OS – tělovýchova a sport, jsou v upraveném návrhu územního plánu vymezeny jako plocha
občanského vybavení komerčního - OK. Plochy občanského vybavení komerčního mohou být dle
stanovených podmínek využití využívané nejen pro činnosti, stavby a zařízení pro občanské vybavení
komerčního charakteru, jako např. pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby a také tělovýchovu a
sport (v tomto případě pro komerční využití), ale zároveň se v těchto plochách připouští možnost využívat
je i pro občanské vybavení veřejné, tedy pro činnosti, stavby a zařízení veřejného charakteru, mezi které
patří i veřejně přístupná sportovní a rekreační zařízení a stavby. Oproti podmínkám uvedeným v ÚPN SÚ
Tišnov není v této ploše občanského vybavení komerčního ani podmíněně přípustná výroba, a to i ta
nezávadná.
Z uvedeného vyplývá, že na základě prověřených údajů o stávajícím reálném využívání pozemků a staveb
ve vlastnictví AUTO KLUBU TIŠNOV a na základě požadavků podatele na využívání jeho pozemku p. č.
2214/4, který na tyto pozemky přímo navazuje a dle katastru nemovitostí jako ostatní plocha již nenáleží do
ZPF, byl stanovený způsob využití všech těchto pozemků přehodnocen a vymezen tak, že kromě výroby
v podstatě umožňuje takové využití, jaké bylo stanoveno v ÚPN SÚ Tišnov. Uvedeným způsobem bylo
podateli námitky z převážné části vyhověno.
2) Tišnovská dřevovýroba s.r.o. a 4 ENERGY s.r.o., zastoupené jednatelem Ing.
Josefem Řezníčkem, podání: ze dne 11. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3116/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Tišnovská dřevovýroba s.r.o. a
ENERGY s.r.o., zastoupené jednatelem Ing. Josefem Řezníčkem
Adresa/ Sídlo: Ostrovec 1554, 666 01 Tišnov
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Námitka:
Naše firma vlastnila pilu v Tišnově na Trnci. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám pro výrobu řeziva a
dřevařských výrobků a zejména pro budoucí rozvoj firmy jsme pozemek, který byl pro naše účely malý,
prodali ing. Pangrácovi.
Pro možný rozvoj firmy jsme pořídili úvěrem pozemek k.ú. Tišnov, Ostrovec č.p. 475/1, který v době koupě
byl opuštěný a značně zanedbaný. Podle schváleného územního plánu bylo území pojato pro výrobní a
skladové účely, a nic při jednání o koupi pozemku nenaznačovalo možnost jiného využití v budoucnu. Spíše
máme dojem, že se do průmyslové zóny nešťastně vklínilo sportoviště, které nyní hledá prostor pro
rozšíření.
Spolu s naší bankou jsme dlouhodobým úvěrem řešili výstavbu výrobních hal, které nahradily výrobní
prostory na původním místě. Současně jsme dalším dlouhodobým úvěrem financovali výstavbu
fotovoltaické elektrárny, pro kterou jsme zřídili dceřinou společnost 4 ENERGY s.r.o. se sídlem na stejné
adrese. Pozemek, který byl pro tento účel vyčleněn z původní parcely, byl firmou považován za dočasně
uvolněnou rezervu pro další rozvoj podnikání v dané lokalitě. V dlouhodobém výhledu máme připraven
projekt na budování dalších výrobních hal pro naši specifickou výrobu dřevěných plovoucích podlah. Tuto
výrobu momentálně zajišťujeme na naší provozovně v Borači, ale výhledově ji chceme rozšířit a přesunout
do Tišnova. Počtem pracovníků se řadíme k malým firmám do 25 zaměstnanců, ale počítáme s rozšířením
počtu pracovníků, zejména pro zajištění obchodní činnosti. Tímto úvodem bych chtěl navodit naše
připomínky k návrhu územního plánu Tišnova.
1. Pozemek, na kterém naše firma působí, je zastaven ve prospěch banky do doby, než budou splaceny
úvěry. Tyto jsou sjednány se splatností 15 roků. Životnost fotovoltaických panelů je 20-50 roků. Z tohoto
důvodu je návrh na změnu území a uvolnění pro sport dlouhodobá záležitost. Možnosti sportovního vyžití
ve městě je třeba řešit rychleji. Proto podáváme proti návrhu na změnu územního plánu námitku.
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2. Zdevastované stavby na sousedních parcelách v majetku Českých drah si žádají již nejméně 10 roků
stržení a smysluplnější využití. Místními bezdomovci vybydlené budovy hrozí zřícením. Pozemky jsou v
sousedství sportovního areálu, proč nebyly také zařazeny do možného využití pro sport?
3. Rovněž tak prostory po firmě SUB TERRA a.s., které jsou pronajímány nejrůznějším firmám, nejsou
zařazeny do možnosti využití pro sport, ačkoli jsou rovněž v sousedství sportovního areálu.
Možná by SUBTERRA a České dráhy rády slyšely na nabídku města Tišnova k odkoupení pozemků dříve
než naše firma.
Jednatelé firmy Tišnovská dřevovýroba s.r.o. jsou mladí, perspektivní a plní elánu do dalšího budování, a
proto návrh na využití území pro sport považujeme za účelově zaměřený proti rozvoji naší firmy,
nesouhlasíme s ním a rozhodně proti němu protestujeme.
Očekáváme Vaše stanovisko k připomínkám a věřím, že naši perspektivní firmu podpoříte.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které právnické osoby Tišnovská dřevovýroba s.r.o. a 4 ENERGY s.r.o., se sídlem Ostrovec
1554, 666 01 Tišnov, zastoupené jednatelem Ing. Josefem Řezníčkem požadují, aby na jejich pozemcích p.
č. 475/1; 475/27 a p. č. St. 1553 v k. ú. Tišnov zůstala vymezena stávající plocha výroby a skladování průmyslová výroba (ozn. VP), která těmto firmám zajistí nejen stávající provoz, ale firmě Tišnovská
dřevovýroba s.r.o. i další rozvoj, se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Přestavbové plochy P2 a P4 s navrženým využitím pro tělovýchovu a sport (ozn. OS) byly na pozemcích p.
č. 475/1; 475/27 a p. č. St. 1553 v k. ú. Tišnov ve vlastnictví firem Tišnovská dřevovýroba s.r.o. a 4
ENERGY s.r.o. vymezeny zejména vzhledem ke své poloze; jsou totiž situovány nejen v přímé návaznosti
na stávající plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport, na kterých je umístěno fotbalové hřiště a
tenisové kurty, ale zároveň podél účelové komunikace a nově vybudované cyklostezky, které s pobřežními
porosty lemují řeku Svratku (je zde vymezen nadregionální biokoridor NBK 128). Kromě toho se
předmětné pozemky nachází v pasivní zóně záplavového území stanovené Odborem životního prostředí KÚ
JMK.
Nicméně vzhledem k tomu, že je prokázáno, jak obě společnosti v odůvodnění své námitky uvádějí, že na
těchto pozemcích v posledních letech významně investovaly do výstavby výrobních hal a fotovoltaické
elektrárny, přičemž tato výstavba byla v souladu se současně platným ÚPN SÚ Tišnov, byl původní záměr
města Tišnova na vymezení přestavbových ploch pro umožnění rozšíření ploch pro tělovýchovu a sport
přehodnocen a námitce navrhovatele bylo vyhověno.
Závěrem lze konstatovat, že funkční využití ploch v lokalitě „Ostrovec“ bylo v ÚPN SÚ Tišnov
(schváleném v roce 1998) určeno v závislosti na tehdejších stávajících a dlouhodobě fungujících
provozovatelích jako byla Lesní společnost, a.s., která na předmětných pozemcích provozovala dopravně
manipulační středisko.
3) Zdeňka Ondrysková a Ludvík Ondryska, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j.
MUTI 3387/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Zdeňka Ondrysková a Ludvík Ondryska
Adresa/ Sídlo: Ostrovec 1553, 666 01 Tišnov
Námitka:
Níže podepsaní podávají námitku proti zařazení soukromého majetku na pozemku p. č. 1552/1
v katastrálním území Tišnov, se stavbou, která je využívána jako rodinný dům, respektive polovina
dvojdomku a pozemku p.č. 475/21* v k. ú. Tišnov, který je využíván jako užitková zahrada, do plochy
vymezené v návrhu Územního plánu Tišnov, jako plocha přestavby P4. Požadujeme, aby tyto naše pozemky
byly vymezeny jako součást plochy, ve které je přípustné bydlení v rodinných domech.
* Dle KN opravil pořizovatel.
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Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které Zdeňka a Ludvík Ondryskovi, vlastníci pozemků p. č. 475/21 a p. č. St. 1552/1 (se
stavbou rodinného domu) v k. ú. Tišnov, požadují, aby tyto jejich pozemky byly v územním plánu
vymezeny jako součást plochy, ve které je přípustné bydlení v rodinných domech, se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Pozemky p. č. 475/21 (dle KN druh pozemku ostatní plocha o výměře 463 m²) a p. č. St. 1552/1 (dle KN
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m²) v k. ú Tišnov, na kterém je umístěna stavba
rodinného domu (konkrétně poloviny dvojdomku), jsou současnými vlastníky manželi Zdeńkou a
Ludvíkem Ondrýskovými využívány jako pozemek rodinného domu s č. p. 1553 s přilehlou užitkovou
zahradou. Stejným způsobem je využívána i druhá část dvojdomku na pozemku p. č. St. 1552/2 a přilehlý
pozemek p. č. 475/22 v k. ú. Tišnov manžely Miluší a Oldřichem Kneblovými. Původně byl celý
dvojdomek s uvedenými přilehlými pozemky součástí celého areálu Lesní společnosti a.s., která uvedené
pozemky se stavbou dvojdomku prodala soukromým vlastníkům. Z uvedených důvodů je tedy vhodné, aby
byly všechny čtyři pozemky (p. č. 475/21; 475/22 a p. č. St. 1552/1; 1552/2 v k. ú. Tišnov) vymezeny jako
samostatná stávající plocha, ve které je přípustné bydlení v rodinných domech, nejvhodněji stanovená jako
plocha smíšená obytná (ozn. SO). Plocha smíšená a ne pouze pro bydlení by měla být vymezena zejména
z toho důvodu, že předmětné pozemky přímo sousedí s výrobním areálem firmy Tišnovská dřevovýroba,
s.r.o., který je spolu s pozemky s fotovoltaickou elektrárnou vymezen jako plochy výroby a skladování ozn.
VP – průmyslová výroba.
4) Ing. Jiří Zemek, Ing. Milena Zemková , podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI
3387/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Jiří Zemek, Ing. Milena Zemková
Adresa/ Sídlo: Trnec 655, 666 03 Tišnov
Námitka:
Žádám, aby pozemek nebo jeho část p. č. 2352/12, druh pozemku: ostatní plocha, uvedený na LV 132, k.ú.
Tišnov, obec Tišnov, ve vlastnictví ing. Jiřího Zemka a ing. Mileny Zemkové, bytem Trnec 655, Tišnov,
zařazený jako veřejná zeleň, byl vyjmut z této kategorie veřejné zeleně.
Odůvodnění: Z ulice Trnec nemám umožněn vjezd do rodinného domu a k výstavbě průjezdu do domu ze
silnice mi brání výše uvedené omezení na vlastněném pozemku.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitka, ve které Ing. Milena Zemková a Ing. Jiří Zemek, vlastníci pozemku p. č. 2352/12 v k. ú. Tišnov,
požadují, aby tento jejich pozemek byl v návrhu územního plánu Tišnov „vyjmut z kategorie veřejné
zeleně“, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Pozemek p. č. 2352/12 v k. ú. Tišnov (o výměře 32 m²) na ulici Trnec, který je v katastru nemovitostí veden
jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, je v návrhu ÚP Tišnov situován v ploše
vymezené pro silniční dopravu v rámci veřejného prostranství – ulice Trnec. Tento pozemek není tedy
v návrhu územního plánu, jak uvádějí podatelé námitky, vymezen jako „kategorie veřejná zeleň“. V tomto
slova smyslu se podaná námitka jeví jako bezdůvodná. V reálu je však na pozemku p. č. 2352/12 v k. ú.
Tišnov umístěn stávající veřejný chodník, a proto je nutno, aby tento pozemek i nadále zůstal součástí
veřejného prostranství. Užívání předmětného pozemku tak plně odpovídá jeho vymezení v návrhu územního
plánu. K uvedenému je však třeba též uvést, že v plochách veřejných prostranství i v plochách silniční
dopravy je dle podmínek stanovených v územním plánu umísťování veřejné či izolační zeleně přípustné.
Vlastníci Ing. Jiří a Ing. Milena Zemkovi, kteří ve své námitce, jak už bylo výše uvedeno, požadují, aby
jejich pozemek byl vyjmut „z kategorie veřejné zeleně“, tento svůj požadavek odůvodňují tím, že jim to
neumožňuje „vjezd do rodinného domu a výstavbu průjezdu do domu ze silnice“.
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Takto formulované námitce nelze z výše uvedených důvodů v plném rozsahu vyhovět, zároveň však nelze
předem vyloučit, že by přes tento pozemek nemohl být povolen požadovaný sjezd z krajské silnice II/379
k rodinnému domu podatelů. Obecně jsou v návrhu územního plánu v plochách veřejných prostranství i v
plochách silniční dopravy sjezdy na okolní pozemky přípustné a o vhodnosti jejich konkrétního umístění
bude v tomto případě, kdy se jedná o sjezd ze silnice II. třídy, v samostatném řízení rozhodovat příslušný
silniční úřad.
5) Pavel Straka, podání: ze dne 12. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3324/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Pavel Straka
Adresa/ Sídlo: Na Honech 1850, Tišnov 666 01
Námitka:
Levá hranice plochy Z5/U (BR-bydlení individuální) není zhotovitelem v dokumentu Návrh územního
plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 stanovena dle hranic současné zástavby
rodinných domků ulice Na Honech, ale pouze kopíruje starou již léta neexistující cestu. Požaduji proto
úpravu hranice plochy Z5/U dle přiloženého náčrtku (Příloha č.l) a tím udržení kompaktnosti zastavitelné
plochy Z5/U.

Odůvodnění.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 by měl respektovat
hranice plotů současné zástavby, aby nedocházelo ke vzniku těžko zastavitelných a využitelných ploch (tzv.
špic) místo kompaktních plošných a logicky na sebe navazujících sousedních celků.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitka, ve které Pavel Straka požaduje, aby hranice zastavitelné plochy Z5/U (plocha pro bydlení –
individuální BR) byla upravena dle jeho náčrtku, ve kterém nezohledňuje záměry jiných soukromých
vlastníků na dotčených pozemcích, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Namítající Pavel Straka ve své námitce uvádí, že levá hranice plochy Z5/U (BR – bydlení individuální) není
zhotovitelem v návrhu ÚP Tišnov stanovena dle hranic současné zástavby rodinných domků „Na Honech“,
ale že pouze kopíruje starou již léta neexistující cestu. Na základě této své úvahy požaduje úpravu hranice
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plochy Z5/U dle přiloženého náčrtku. Z porovnání tohoto „náčrtku“ a vymezení zmiňované zastavitelné
plochy Z5 v návrhu ÚP Tišnov a dále též po prověření vlastnických vztahů k pozemkům, které se nachází
na hranicích vymezených zastavitelných ploch Z5 a Z96 (plocha občanského vybavení komerčního) a
vymezeného zastavěného území s již urbanizovanou plochou BR, ve které má namítající své pozemky
včetně stavby rodinného domu, je zřejmé, že jsou všechny tři uvedené plochy, které spolu v této části území
hraničí, a jejich hranice v návrhu ÚP vymezeny v souladu s jejich stanoveným využitím a že v katastrální
mapě vyznačený pozemek p. č. 2466/239 (o výměře 125 m²), který je ve vlastnictví Města Tišnova, vytváří
v podrobnosti měřítka 1:5000 především z vlastnického hlediska nejvhodnější hranici pro funkční oddělení
uvedených ploch s rozdílným způsobem využití. Kromě toho je na pozemku p. č. 2466/239 v k. ú. Tišnov ve
výpisu z KN uvedeno omezení vlastnického práva typu věcné břemeno vedení a věcné břemeno zřizování a
provozování vedení a tím se vzhledem ke své malé šířce i výměře stává tento pozemek zejména pro
nadzemní stavby nezastavitelným.
Dalším důvodem pro zamítnutí námitky pana Pavla Straky je ta skutečnost, že pozemky a rodinný dům
v jeho vlastnictví je umístěn v již urbanizované ploše vymezené v návrhu ÚP v ploše BR – bydlení
individuální a ta je součástí vymezeného zastavěného území města. V námitce zmiňovaná zastavitelná
plocha (tedy ještě neurbanizovaná) Z5 pouze hraničí s pozemky namítajícího P. Straky, ale žádný z jeho
pozemků se v ní nenachází. V zastavitelné ploše Z5 jsou umístěny ucelené pozemky jiných vlastníků, kteří
v rámci celého projednávání návrhu ÚP Tišnov proti tomuto jejich vymezení neměli žádné připomínky ani
námitky, z čehož lze důvodně dovodit, že tito vlastníci s umístěním i se stanovenými podmínkami využití
svých pozemků v rámci zastavitelné plochy Z5 (plocha pro bydlení individuální - BR) souhlasí.
6)

Obchodní společnost Němec Jiří stavitel s.r.o., podání: ze dne 12. 2. 2014 pod
č. j. MUTI 3233/2014 MěÚ Tišnov

Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: obchodní společnost Němec Jiří stavitel
s.r.o.,
Adresa/ Sídlo: Vídeňská č.p. 149/125a, 619 00 Brno
Námitka:
Podatel je vlastníkem pozemků v k.ú. Tišnov :
Parc.č. 2466/264 v území (ploše) označeném v návrhu územního plánu jako Z3/U
Parc.č. 2466/281 v území (ploše) označeném v návrhu územního plánu jako Z3/U a Z4/U.
Podatel jako vlastník shora uvedených pozemků jako dotčený vlastník podává proti předmětnému návrhu
změn územního plánu města Tišnova, na základě ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, následující námitku:
Podatel nesouhlasí se stanovením doplňující podmínky u plochy Z3 a Z4 a to s uzavřením dohody o
parcelaci, jakožto nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území.
Odůvodnění námitky: Vzhledem k množství vlastníků v dotčených územích není reálné sjednat uvedenou
dohodu a zajistit její plnění pro celé území současně. Investiční záměry jsou v současnosti členěny na menší
etapy s ohledem na náklady etapy a sílu trhu. Nemožnost uzavření parcelační dohody může zcela znemožnit
rozvoj města jak hned na počátku, tak v budoucnu, kdy může dojít například ke změně majitelů pozemků,
změně záměru s ohledem na aktuální potřeby rozvoje apod.
Podle ustanovení § 66 odst. 2 stavebního zákona je taková dohoda toliko fakultativním nástrojem, který
navíc vychází od žadatele o vydání regulačního plánu. Dle názoru podatele by tedy bylo v rozporu se
smyslem platné právní úpravy předepisovat v územním plánu její povinné uzavření, neboť podmínka
uzavření dohody o parcelaci nemůže být ze zákona nástrojem územního plánování ve fázi územního plánu.
Podle článku IV. Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR „Povinnosti
mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a
svobod“. Pokud se podíváme na obsahové náležitosti dohody o parcelaci podávané v příloze č. 12 vyhl. č.
500/2006 Sb., je skutečně s ohledem na vlastnickou strukturu pozemků v daných plochách její uzavření
podstatě vyloučeno, lze důvodně předpokládat, že dle reálií v daném území se vlastníci nebudou chtít
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zavázav k povinnostem plynoucím z přílohy č. 12 vyhl. č. 500/2006 Sb. a uvedená podmínka by tak byla
vážnou a zásadní překážkou rozvoje území v reálném čase. Kromě toho má v případě potřeby stavební úřad
k dispozici obdobný instrument, kterým je plánovací smlouva podle ustanovení § 88 stavebního zákona.
Zcela zásadní pak v této souvislosti je zodpovězení otázky co zpracovatele návrhu změn územního plánu
vedlo ke stanovení této podmínky. Po podrobném prostudování textové části návrhu změn územního plánu
je zřejmé, že podmínka uzavření dohody o parcelaci se dotýká pouze ploch označených Z2, Z3, Z4 a Z8.
Nelze se ubránit dojmu, umocněného účastí na veřejném projednání, že stanovení předmětné podmínky má
proti smyslu navrhovaného využití území jako „bydlení všeobecné“ takovému využití de facto zabránit.
Kromě zřejmého z toho pramenícího vnitřního rozporu územního plánu je nutné si povšimnout, že uvedená
podmínka se netýká ploch označených Z92 nebo Z32, které, jak je zřejmé z výkresové části, tvoří
s plochami Z, Z3, Z4 a Z8 jeden prostorový celek! Zpracovatel návrhů změn tak zcela zjevně diskriminuje
vlastníky těchto posledně jmenovaných ploch. Tato skutečnost je v příkrém rozporu se základními zásadami
činností správních orgánů stanovených mj. v ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
v platném znění, který zní:
Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zejména aby odpovídalo okolnostem
daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly
nedůvodné rozdíly.“. § 2 odst. 3 sp.ř., zní: „Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné
zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené orgány“), a
může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu“. Veřejným
zájmem je jistě vytváření legitimního očekávání, transparentnosti a nediskriminace subjektů právních
vztahů. Odůvodnění případných rozdílů bude pro správní orgán klíčové, neboť pokud by takový návrh
změny územního plánu byl odsouhlasen, bude se podatel domáhat svých práv u Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a současně správní žalobou podanou k Nejvyššímu správnímu soudu, který je
v těchto věcech příslušný a bude zkoumat zda byl územní plán vydán v souladu se zákonem. Pro úplnost je
potřeba zmínit, že plochy bezprostředně navazující na shora uvedené pozemky, konkrétně plochy označené
jako Z73, Z44, Z45 a Z46 podmínku uzavření dohody o parcelaci neobsahují.
Z návrhu změn územního plánu města Tišnov je zřejmé, že předmětná lokalita, v níž vlastní podatel
pozemky, je jedním z mála území, v němž lze v souladu s platným územním plánem uceleně realizovat
výstavbu všeobecného bydlení. To je zcela jistě v zájmu rozvoje města Tišnov a schválením doplňující
podmínky (dohody o parcelaci, jejíž uzavření není reálné) by byl tento územní rozvoj města fakticky
znemožněn. Podatel je přesvědčen, že je ve veřejném zájmu, aby tato podmínka, s odkazem na výše
uvedené, nebyla schválena resp. Byla z návrhu změn územního plánu vypuštěna. K subjektu podatele je
třeba uvést, že tento v dané lokalitě již realizoval výstavbu pro bydlení ve značném rozsahu a vždy
respektoval daný územní plán, potažmo všechna další rozhodnutí a povolení při zachování kvality bydlení a
prostředí.
Nadbytečnost a účelovost podmínky o uzavření dohody o parcelaci podatel spatřuje i v tom, že bez dohody
s vlastníkem pozemku, který má právo stavby, nelze stavbu realizovat resp. Získat příslušné územní
rozhodnutí, potažmo stavební povolení. Z toho vyplývá, že k dohodám s vlastníky pozemků v praxi stejně
nezbytně dochází, je však možno činit po částech, vždy jen na určitou část plochy (území), které je
předmětem konkrétního projektu v reálném období.
Navíc je zřejmé, že příslušný stavební úřad i město Tišnov má ze zákona dostatek nástrojů na kontrolu a
usměrňování výstavby v jednotlivých územích a to zpracováním územní studie počínaje a územním řízením
na každou stavbu, jejímž účastníkem ze zákona město je, konče. Pro uspokojování veřejnosti a větší
transparentnosti navrhujeme nahradit podmínku uzavření dohody o parcelaci stanovením omezujícího
kriteria a to povolené podlažnosti staveb realizovaných v těchto plochách, byť i ta je v návrhu změn
územního plánu stanovena.
Z výše uvedených důvodů proto podatel navrhuje zrušit doplňující podmínku využití území spočívající
v uzavření dohody o parcelaci týkající se ploch označených v návrhu č.2 změn územního plánu města
Tišnova týkající se ploch Z3 a Z4, do nichž zasahují pozemky ve vlastnictví podatele.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatel obchodní společnost Němec Jiří stavitel s.r.o., zastoupený jednatelem Jiřím
Němcem vlastníkem pozemků p. č. 2466/264 a 2466/81 v k. ú. Tišnov v zastavitelných plochách Z3 a Z4,
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nesouhlasí, aby v těchto vymezených plochách pro bydlení byla stanovena doplňující podmínka, kterou je
rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Podatel námitky obchodní společnost Němec Jiří stavitel s.r.o. v této své námitce požaduje zrušení
doplňující podmínky využití území spočívající v povinnosti uzavření dohody o parcelaci týkající se
pozemků v zastavitelných plochách pro bydlení Z3 a Z4, ve kterých jednatel této společnosti Jiří Němec
vlastní v námitce uvedené pozemky p. č. 2466/264 a 2466/81 v k. ú. Tišnov. Nejen vzhledem k důvodům
uvedeným v odůvodnění námitky podatele, ale také vzhledem k tomu, že ještě před úpravou návrhu ÚP
Tišnov pro opakované veřejné projednání zahájil pořizovatel - odbor územního plánování MěÚ Tišnov z
podnětu Města Tišnova pořizování územní studie, která bude komplexně řešit celé zbývající zastavitelné
území v lokalitě Hony za Kukýrnou, jehož součástí jsou i předmětné zastavitelné plochy Z3 a Z4, je podané
námitce vyhověno a doplňující podmínka, kterou je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením
dohody o parcelaci, je z územního plánu vypuštěna, a to nejen pro zastavitelné plochy Z3 a Z4. Tato územní
studie by měla sloužit nejen jako podklad k úpravě návrhu územního plánu Tišnov pro opakované veřejné
projednání, ale po vydání a nabytí účinnosti tohoto územního plánu bude územně plánovacím podkladem
pro rozhodování v řešeném území. V územní studii budou též, kromě jiného, upřesněny podmínky
prostorového uspořádání budoucí zástavby, které byly pouze rámcově stanoveny v doposud
projednávaném návrhu územního plánu. V podrobnosti příslušející územnímu plánu budou tyto podmínky
prostorového uspořádání navržené v územní studii zohledněny v návrhu územního plánu pro opakované
veřejné projednání.
7) Ing. Petr Fruhwirt, podání: ze dne 12. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3234/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Petr Fruhwirt
Adresa/ Sídlo: Havlíčkova 1691, Tišnov
Námitka:
Jako vlastník pozemku parc.č. 2466/1 v k.ú. Tišnov, v území (ploše) označeném v návrhu územního plánu
jako Z4/U podávám tímto námitku proti návrhu územního plánu týkající se následujícího:
V doplňujících podmínkách využití ploch Z3/U a Z4/U je mimo jiné podmínka „uzavření dohody o
parcelaci“.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů vznáším námitku proti této „nezbytné podmínce pro
rozhodování o změnách“.
Odůvodnění námitky: Vzhledem k vlastnickým poměrům v dotčených územích není reálné sjednat výše
uvedenou dohodu a zajistit její dodržení. Podmínka tak jak je stanovena, a byla prezentována na veřejném
projednávání tj. uzavřít dohodu o parcelaci na celé území (celou plochu) by byla vážnou překážkou rozvoje
území v reálném čase. Mimo jiné je toto mé tvrzení v dané lokalitě již historicky prokázáno viz pan
Oswald.
Obhajoba vložení této podmínky jako jakéhosi nástroje vedení města proti investorům potírá platnost a
závaznost územního plánu jako takového i platnost stavebního zákona ve smyslu územního řízení, jehož je
město vždy účastníkem.
Jako vlastníka pozemku navrhovaná podmínka zpracování dohody o parcelaci zjevně poškozuje a
znehodnocuje můj majetek – moje pozemky.
Z výše popsaných důvodů proto navrhuji tuto podmínku u dotčeného území zrušit.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatel Ing. Petr Fruhwirt, vlastník pozemku p. č. 2466/1 v k. ú. Tišnov v zastavitelné
ploše Z4, nesouhlasí s tím, aby ve vymezených zastavitelných plochách pro bydlení Z3 a Z4 byla stanovena
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doplňující podmínka, kterou je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci,
se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Podatel námitky Ing. Petr Fruhwirt, vlastník pozemku p. č. 2466/1 v k. ú. Tišnov, v této své námitce
požaduje zrušení doplňující podmínky využití území spočívající v povinnosti uzavření dohody o parcelaci
týkající se pozemků v zastavitelných plochách pro bydlení Z3 a Z4 a tedy i jeho pozemku p. č. 2466/1.
Nejen vzhledem k důvodům uvedeným v odůvodnění námitky podatele, ale také vzhledem k tomu, že ještě
před úpravou návrhu ÚP Tišnov pro opakované veřejné projednání zahájil pořizovatel - odbor územního
plánování MěÚ Tišnov z podnětu Města Tišnova pořizování územní studie, která bude komplexně řešit celé
zbývající zastavitelné území v lokalitě Hony za Kukýrnou, jehož součástí jsou i předmětné zastavitelné
plochy Z3 a Z4, se podané námitce vyhovuje a doplňující podmínka, kterou je rozhodování o změnách
v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, je z územního plánu vypuštěna. Tato územní studie by
měla sloužit nejen jako podklad k úpravě návrhu územního plánu Tišnov pro opakované veřejné projednání,
ale po vydání a nabytí účinnosti tohoto územního plánu bude územně plánovacím podkladem pro
rozhodování v řešeném území.
8) Aleš Dufek Ing., podání: ze dne 12. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3234/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Aleš Dufek Ing.
Adresa/ Sídlo: Ranného 1902, Tišnov
Námitka:
Nesouhlas se zařazením typu obytné zóny Z4 v územním plánu.
Odůvodnění námitky: Zónu Z4 navrhujeme na výstavbu rodinných domků v souladu s ulicemi Ranného a
Valova. Naše obavy souvisí s možností výstavby bytových domů, čímž dochází k degradaci tohoto území a
následného přetížení obyvatelstvem.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatel Ing. Aleš Dufek nesouhlasí s možností výstavby bytových domů v zastavitelné
ploše Z4, která byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako plocha bydlení všeobecného (ozn. BV), se
vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Zastavitelná plocha Z4 byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena pro bydlení zejména proto, neboť vzhledem
k jejímu situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého bydlení
v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plocha Z4 (o celkové výměře 4,93 ha) byla v návrhu ÚP Tišnov
označena jako plocha bydlení všeobecného BV, kterou je přípustné využívat pro pozemky rodinných i
bytových domů, ale zároveň bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
byly stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro plochu Z4 stanoveno,
že posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o
změnách v území, resp. v této ploše. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a posouzení vlivu
navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí zástavby, a tedy
kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy bytové a o jaké
max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě nebyly totiž žádné záměry ani jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním
dokumentu, jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelná plocha Z4 z hlediska
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tohoto preventivního hodnocení krajinného rázu není pro vícepodlažní zástavbu vhodná. Není však jisté,
zda by se k obdobnému závěru dospělo při hodnocení již zpracované územní studie, která by toto území
řešila komplexně a z více hledisek, např. z hlediska co nejúčelnějšího využití území při minimalizaci záborů
ZPF, efektivnosti využití dopravní a technické infrastruktury, a nezanedbatelné by mělo být i hledisko
sociální diverzifikace i pokrytí poptávky po bydlení nejen v rodinných domech.
Závěrem lze konstatovat, že i přes výše uvedené různorodé důvody bylo rozhodnuto, že se námitce
podatele vyhoví, a to tím způsobem, že zastavitelná plocha Z4 bude v územním plánu vymezena jako
plocha bydlení individuálního (ozn. Br), ve které je hlavním využitím bydlení v rodinných domech.
9) Michal Talanda, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3402/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Michal Talanda
Adresa/ Sídlo: Formánkova 1881, 666 01 Tišnov
Námitka:
Požaduji, aby pro zóny Z3 a Z4 byl stanoven výškový limit pro budovy max. 2 nadzemní patra. Efektivně
by se tak v těchto zónách umožnila stavba rodinných domků, ale zamezilo by se stavbě bytových domů.
Odůvodnění:
Pokud by v zónách Z3 a Z4 byly vystavěny vícepatrové bytové domy došlo by k významnému narušení
soukromí obyvatel rodinných domů na ulicích Formánkova, Ranného, Valová.
Krom narušení soukromí by dalším důsledkem bylo i znehodnocení cen nemovitostí a pozemků ve
zmíněných ulicích a tedy přímá hmotná újma pro jejich majitele.
Jelikož město Tišnov dnes netrpí nedostatkem volných bytů není další výstavba bytových domů v zónách
Z3 a Z4 v zájmu občanů města. Pro případnou stavbu bytových domů v dané lokalitě zůstane stále k
dizpozici zóna Z2.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatel Michal Talanda nesouhlasí s možností výstavby vícepatrových bytových domů
v zastavitelných plochách Z3 a Z4, které byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (ozn. BV), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Zastavitelné plochy Z3 a Z4 byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny pro bydlení zejména proto, neboť
vzhledem k jejich situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého
bydlení v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plochy Z3 a Z4 (o celkové výměře 2,61 ha a 4,93 ha) byly
v návrhu ÚP Tišnov označeny jako plochy bydlení všeobecného BV, které je přípustné využívat pro
pozemky rodinných i bytových domů, ale zároveň bylo rozhodování o změnách v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie, byly stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro
plochy Z3 a Z4 stanoveno, že posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci je nezbytnou podmínkou
pro rozhodování o změnách v území, resp. v těchto plochách. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a
posouzení vlivu navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí
zástavby, a tedy kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy
bytové a o jaké max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě nebyly totiž žádné záměry ani jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním
dokumentu, jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelná plocha Z4 není
z hlediska tohoto preventivního hodnocení krajinného rázu není pro vícepodlažní zástavbu vhodná. Není
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však jisté, zda by se k obdobnému závěru dospělo při hodnocení již zpracované územní studie, která by toto
území řešila komplexně a z více hledisek, např. z hlediska co nejúčelnějšího využití území při minimalizaci
záborů ZPF, efektivnosti využití dopravní a technické infrastruktury, a nezanedbatelné by mělo být i
hledisko sociální diverzifikace i pokrytí poptávky po bydlení nejen v rodinných domech.
U zastavitelné plochy Z3 připouští uvedené „Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za
Kukýrnou“ u obytných budov až 3 nadzemní podlaží + 1 podlaží podkrovní. Tomuto počtu podlaží by
odpovídala zástavba bytovými domy, avšak po zvážení všech okolností, tj. nejen vzhledem k požadavkům v
podaných námitkách, ale též vzhledem k získaným informacím od většinového vlastníka pozemků v ploše
Z3 a zároveň potencionálního investora, se dospělo k závěru, že v této zastavitelné ploše nebude výstavba
bytových domů v podmínkách stanovených v územním plánu umožněna.
Závěrem lze konstatovat, že i přes výše uvedené různorodé důvody bylo rozhodnuto, že se námitce
podatele vyhoví, a to tím způsobem, že zastavitelné plochy Z3 a Z4 budou v územním plánu vymezeny
jako plochy bydlení individuálního (ozn. BR), jejichž hlavním využitím je bydlení v rodinných domech.
10) Miroslav a Eva Švecovi, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3402/2014
MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Miroslav a Eva Švecovi
Adresa/ Sídlo: Ranného 1911, Tišnov
Námitka:
nesouhlas s navrženým způsobem zástavby zóny Z4/U
Odůvodnění námitky: Navržený způsob zástavby je příliš obecný a dostatečně nespecifikuje možný typ
konkrétní zástavby. Vzhledem k těsnému sousedství s nemovitostmi v našem vlastnictví a s již zbudovanou
zástavbou rodinných domů na ulicích Ranného, Valova atd. vznášíme námitku z obavy o možné
znehodnocení kvality bydlení v této lokalitě především v případě, že by v zóně Z4/U byla v budoucnu
povolena výstavba jiného než individuálního rodinného bydlení – rodinné domy.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatelé Eva a Miroslav Švecovi nesouhlasí s navrženým způsobem zástavby
v zastavitelné ploše Z4, která byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako plocha bydlení všeobecného (ozn.
BV), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Zastavitelná plocha Z4 byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena pro bydlení zejména proto, neboť vzhledem
k jejímu situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého bydlení
v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plocha Z4 (o celkové výměře 4,93 ha) byla v návrhu ÚP Tišnov
označena jako plocha bydlení všeobecného BV, kterou je přípustné využívat pro pozemky rodinných i
bytových domů, ale zároveň bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
byly stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro plochu Z4 stanoveno,
že posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o
změnách v území, resp. v této ploše. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a posouzení vlivu
navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí zástavby, a tedy
kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy bytové a o jaké
max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě nebyly totiž žádné záměry ani jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním
dokumentu, jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelná plocha Z4 není
z hlediska tohoto preventivního hodnocení krajinného rázu není pro vícepodlažní zástavbu vhodná. Není
však jisté, zda by se k obdobnému závěru dospělo při hodnocení již zpracované územní studie, která by toto
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území řešila komplexně a z více hledisek, např. z hlediska co nejúčelnějšího využití území při minimalizaci
záborů ZPF, efektivnosti využití dopravní a technické infrastruktury, a nezanedbatelné by mělo být i
hledisko sociální diverzifikace i pokrytí poptávky po bydlení nejen v rodinných domech.
Závěrem lze konstatovat, že i přes výše uvedené různorodé důvody bylo rozhodnuto, že se námitce
podatele vyhoví, a to tím způsobem, že zastavitelná plocha Z4 bude v územním plánu vymezena jako
plocha bydlení individuálního (ozn. Br), ve které je hlavním využitím bydlení v rodinných domech.

11) Radka a Radim Kučerovi, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3341/2014
MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Radka a Radim Kučerovi
Adresa/ Sídlo: Ranného 1904, Tišnov
Námitka:
BV
Využití zóny Z4/U, Z92
Odůvodnění námitky: Využití zóny pro rodinné domy + bytové domy do 3 NP, nemíchat do zástavby
stávajících RD výstavbu vyšší než 3 NP.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatelé Radka a Milan Kučerovi nesouhlasí s možností výstavby bytových domů s více
jak 3 nadzemními podlažími v zastavitelné ploše Z4, která byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako plocha
bydlení všeobecného (ozn. BV), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Zastavitelná plocha Z4 byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena pro bydlení zejména proto, neboť vzhledem
k jejímu situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého bydlení
v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plocha Z4 (o celkové výměře 4,93 ha) byla v návrhu ÚP Tišnov
označena jako plocha bydlení všeobecného BV, kterou je přípustné využívat pro pozemky rodinných i
bytových domů, ale zároveň bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
byly stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro plochu Z4 stanoveno,
že posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o
změnách v území, resp. v této ploše. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a posouzení vlivu
navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí zástavby, a tedy
kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy bytové a o jaké
max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě nebyly totiž žádné záměry ani jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním
dokumentu, jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelná plocha Z4 není
z hlediska tohoto preventivního hodnocení krajinného rázu není pro vícepodlažní zástavbu vhodná. Není
však jisté, zda by se k obdobnému závěru dospělo při hodnocení již zpracované územní studie, která by toto
území řešila komplexně a z více hledisek, např. z hlediska co nejúčelnějšího využití území při minimalizaci
záborů ZPF, efektivnosti využití dopravní a technické infrastruktury, a nezanedbatelné by mělo být i
hledisko sociální diverzifikace i pokrytí poptávky po bydlení nejen v rodinných domech.
Závěrem lze konstatovat, že i přes výše uvedené různorodé důvody bylo rozhodnuto, že se námitce
podatele vyhoví, a to tím způsobem, že zastavitelná plocha Z4 bude v územním plánu vymezena jako
plocha bydlení individuálního (ozn. Br), ve které je hlavním využitím bydlení v rodinných domech.
Podatel dále v námitce zmiňuje „využití zóny Z92“, ale ani z odůvodnění jeho námitky nevyplývá,
z jakého důvodu s využitím této zastavitelné plochy nesouhlasí. Plocha Z92 je v návrhu ÚP Tišnov
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vymezena pro umístění veřejných prostranství, která jsou v tomto případě vymezena zejména pro situování
budoucích ulic s dopravní a technickou infrastrukturou a veřejnou zelení a která budou (v souladu s tím, jak
jsou charakterizována v ust. § 34 zákona o obcích) sloužit obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Samostatné vymezení zastavitelné plochy Z92 pro veřejná prostranství, včetně
stanovených podmínek využití této plochy, je proto nejen účelné, ale v tomto případě i z hlediska stanovené
urbanistické koncepce rozvoje území města v územním plánu neopominutelné.
12) Milan Novák, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3393/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Milan Novák
Adresa/ Sídlo: Valova 1930, 666 01 Tišnov
Námitka:
Požaduji, aby pro zóny Z3 a Z4 byl stanoven výškový limit pro budovy max. 2 nadzemní podlaží. Efektivně
by se tak v těchto zónách umožnila stavba rodinných domků, ale zamezilo by se stavbě bytových domů.
Odůvodnění:
Pokud by v zónách Z3 a Z4 byly vystavěny vícepatrové bytové domy došlo by k významnému narušení
soukromí obyvatel rodinných domů na ulicích Formánkova, Ranného, Valová.
Krom narušení soukromí by dalším důsledkem bylo i znehodnocení cen nemovitostí a pozemků ve
zmíněných ulicích a tedy přímá hmotná újma pro jejich majitele.
Jelikož město Tišnov dnes netrpí nedostatkem volných bytů není další výstavba bytových domů v zónách
Z3 a Z4 v zájmu občanů města. Pro případnou stavbu bytových domů v dané lokalitě zůstane stále k
dispozici zóna Z2.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatel Milan Novák nesouhlasí s možností výstavby vícepatrových bytových domů
v zastavitelných plochách Z3 a Z4, které byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (ozn. BV), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Zastavitelné plochy Z3 a Z4 byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny pro bydlení zejména proto, neboť
vzhledem k jejich situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého
bydlení v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plochy Z3 a Z4 (o celkové výměře 2,61 ha a 4,93 ha) byly
v návrhu ÚP Tišnov označeny jako plochy bydlení všeobecného BV, které je přípustné využívat pro
pozemky rodinných i bytových domů, ale zároveň bylo rozhodování o změnách v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie, byly stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro
plochy Z3 a Z4 stanoveno, že posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci je nezbytnou podmínkou
pro rozhodování o změnách v území, resp. v těchto plochách. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a
posouzení vlivu navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí
zástavby, a tedy kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy
bytové a o jaké max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě nebyly totiž žádné záměry ani jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním
dokumentu, jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelná plocha Z4 není
z hlediska
tohoto preventivního hodnocení krajinného rázu pro vícepodlažní zástavbu vhodná. Není však jisté, zda by
se k obdobnému závěru dospělo při hodnocení již zpracované územní studie, která by toto území řešila
komplexně a z více hledisek, např. z hlediska co nejúčelnějšího využití území při minimalizaci záborů ZPF,
efektivnosti využití dopravní a technické infrastruktury, a nezanedbatelné by mělo být i hledisko sociální
diverzifikace i pokrytí poptávky po bydlení nejen v rodinných domech.
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U zastavitelné plochy Z3 připouští uvedené „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za
Kukýrnou“ u obytných budov až 3 nadzemní podlaží + 1 podlaží podkrovní. Tomuto počtu podlaží by
odpovídala zástavba bytovými domy, avšak po zvážení všech okolností, tj. nejen vzhledem k požadavkům v
podaných námitkách, ale též vzhledem k získaným informacím od většinového vlastníka pozemků v ploše
Z3 a zároveň potencionálního investora, se dospělo k závěru, že v této zastavitelné ploše nebude výstavba
bytových domů v podmínkách stanovených v územním plánu umožněna.
Závěrem lze konstatovat, že i přes výše uvedené různorodé výsledky předběžného prověřování předmětného
území bylo rozhodnuto, že se námitce podatele vyhoví, a to tím způsobem, že zastavitelné plochy Z3 a Z4
budou v územním plánu vymezeny jako plochy bydlení individuálního (ozn. BR), jejichž hlavním
využitím je bydlení v rodinných domech.
K požadavku podatele ohledně max. podlažnosti zástavby v plochách Z3 a Z4 lze uvést, že pro město
Tišnov (mimo jeho místních části) byla již v návrhu územního plánu v kapitole „F.3. Stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“ stanovena pro novou
zástavbu rodinnými domy výšková hladina zástavby max. 2 NP + podkroví (tedy v souladu s ust. § 2 písm.
a) odst. 1., dle kterého rodinný dům může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno pozemní podlaží a podkroví) a
tato podmínka v územním plánu zůstane pro město Tišnov i nadále.

13) Jiří Süsser, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3332/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jiří Süsser
Adresa/ Sídlo: Dlouhá 1804, 666 01 Tišnov
Námitka 1:
Návrh územního plánu, který byl dne 6. 2. 2014 projednán s veřejností, obsahuje zjevný rozpor s požadavky
na územní plánování a to v návrhové ploše Z 96. Tato plocha je i v současně platném územním plánu určena
pro komerční využití pro občanskou vybavenost Od, distribuce, ubytování a restaurační zařízení.
Požadujeme, aby byl zachován tento způsob využití a aby nedošlo k bezdůvodné změně v prostorovém
uspořádání této plochy. Ale zároveň, aby výše budovy určené pro komerční výstavbu nenarušila kvalitu
bydlení okolních staveb a jejich obyvatel, tzn.:
- aby samotná stavba nebyla vyšší než 1 NP + podkroví, (případně 1 PP, 1 NP + podkroví),
- dále aby zastavěná plocha nečinila nepřestavitelných 90% a samotná stavba byla situována na roku ulic
Hony a Lomnická,
- silnice pro zásobování nebyla vedena pod okny a kolem bytového domu BD Dubina II, Dlouhá 1803-4.
Odůvodnění.
V návrhu územního plánu je naprosto bezdůvodně pro plochu zastavění Z 96 určen v doplňujících
podmínkách využití území i regulativ intenzity využití pozemků na 90 % pro zastavěnou plochu a 10 % pro
zeleň. V textové části návrhu územního plánuje pod bodu F.2.5. Občanského vybavení i stanovení
regulativů pro OK - Občanské vybavení komerční.
Zde je ve stanovení podmínek prostorového uspořádání a stanovení ochrany krajinného rázu stanovena
intenzita využití pozemku: v zastavěných i zastavitelných plochách - zastavěná část pozemku max. 50 %.
Pokud se nejedná o dostavbu proluky nebo kompaktní uspořádání zástavby. Tento pozemek není rozhodně
prolukou a ani součástí kompaktní zástavby. Proto je nezdůvodnitelné použití regulativu ve prospěch
zastavění na úrovni 90 %, tak jak to požaduje regulativ u plochy Z 96. Všechny komerčně využívané
návrhové plochy občanského vybavení musí mít parkovací stání, a nedá se předpokládat, že by byl důvod u
nich stanovovat naprosté vybetonování celé plochy. Z hlediska využití stavby je nutno předpokládat, že
stavba bude mít vstupní trakt a zásobovací. Z tohoto důvodu musí být zásobovací trakt odstíněn izolační
zelení a nedostatek této plochy v kombinaci s použitým stavebním řešením způsobí v budoucnu ve vztahu k
sousedícím bytovým domům a jejich uživatelům velké problémy. Územní plán by ale tyto problémy měl
řešit svým návrhem pro prostorové využití navrhované plochy a ne je způsobovat.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce namítajícího, aby v návrhové ploše Z96 zůstalo zachováno současné funkční využití a aby nedošlo
k bezdůvodné změně v prostorovém uspořádání, tzn. aby stavby nebyly vyšší než 1NP + podkroví, aby
zastavěná plocha pozemku nečinila max. 90%, aby silnice pro zásobování nebyla vedena pod okny BD
Dubina II (dále ke specifikaci námitky viz obsah odůvodnění námitky č. 1), se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Zastavitelná plocha Z96 – stanovený způsob využití OK - občanské vybavení komerční ( současný stav
dle ÚPN SÚ Tišnov: plocha návrhová s funkčním využitím Od – distribuce, ubytovací a restaurační
zařízení ). Tato zastavitelná plocha se způsobem využití občanské vybavení komerční OK souvisí se
zvyšující se životní úrovní obyvatel, projevující se ve zvýšených nárocích na nová zařízení obchodu,
případně na další služby, a to včetně možnosti kvalitního stravování a ubytování. Způsob využití OK –
občanské vybavení komerční pokrývá funkční využití stanovené v současné době v ÚPN SÚ Tišnov funkce využití - Od s potlačením využití pro distribuci, to vše v souladu se schváleným zadáním (dále jen
Zadáním) týkající se v něm pod písm. f) uvedenými „Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území“, bod
3 písm. k)“Respektování podmínek hygieny prostředí“. V daném případě se jedná o důvodnou změnu
související s plochami bydlení Z1, Z2, Z3 i Z4, navazující na stabilizovanou plochu bydlení BV a dále i na
plochy bydlení Z5 a Z6 tak , aby v rámci koncepce rozvoje občanského vybavení byla i v této části
lokality alespoň částečně pokryta potřeba tohoto typu občanského vybavení.
Další kriteria stanovující rámec pro využití uvedeného území v rámci prostorového a funkčního uspořádání
a ochrany krajinného rázu stanoví doplňující podmínky využití území v podobě: výškové hladiny
zástavby ( max. 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží ), intenzitě využití pozemků ( za situace, kdy se
jedná o malou rozlohu plochy (cca 0,27 ha), v rámci které budou řešeny i dopravní plochy , včetně plochy
pro parkování , je stanovena zastavěná plocha v rozsahu max. 90 % a plocha zeleně v rozsahu min. 10 %.
Podmínka intenzity využití území v daném rozsahu, tj. podílu plochy zastavěné a plochy zeleně pro dané
území právě s ohledem na malou rozlohu plochy zajišťuje využití části plochy pro zeleň, to vše v souladu
se Zadáním ( pod písm. g) bod 2 písm. b). Zastavitelná plocha Z96 pro občanské vybavení komerční byla
do návrhu ÚP Tišnov, jak již bylo výše uvedeno, převzata z ÚPN SÚ Tišnov. Vzhledem k omezené výměře
plochy Z96 i jejímu umístění mezi stávající zástavbou v lokalitě Hony za Kukýrnou se jeví takto stanovený
min. podíl zelně pro optické odclonění od této zástavby jako dostatečný. Pokud se v rámci řešení
podrobnější dokumentace prokáže, že je nutno směrem k obytné zástavbě zajistit protihlukové opatření,
bude ho zapotřebí řešit především jinými prostředky, než je izolační zeleň. Kromě toho stanovené
podmínky prostorového uspořádání v územním plánu umožňují, aby byl podíl zeleně v této ploše vyšší než
těch 10 % a situování konkrétního záměru včetně podílu zeleně a případně i protihlukových opatření bude
řešeno až ve zmiňované podrobnější dokumentaci a prověřeno v rámci územního řízení.
Zastavitelná plocha Z 96 navazuje na stabilizované plochy bydlení. Výšková hladina zástavby stanovená
pro tuto zastavitelnou plochu je proporcionální ke stávající výškové hladině stávající navazující zástavby
ve stabilizovaném navazujícím území (tj. bytové domy o 3 NP + podkroví a rodinné domy v ul. Hony za
Kukýrnou). V případě budoucí možné zástavby v ploše Z96 se jedná o výškovou hladinu (max. 2NP +
podkroví), která je ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. uvedena pro stavby rodinných domů a toto omezení je
vzhledem k okolní stávající zástavbě zcela dostačující. Dalším kriteriem je stanovení charakteru zástavby
a struktury zástavby v dané zastavitelné ploše.
Stran umístění komunikace pro zásobování konkrétní zástavby v zastavitelné ploše Z96, to v tomto případě
nenáleží do řešení v rámci návrhu územního plánu, neboť přístup a příjezd k zastavitelné ploše Z 96 je
možno řešit ze stávající místní komunikace a konkrétní dopravní řešení zásobování budoucí zástavby
občanského vybavení (řešené již v rámci samotné plochy Z96) bude navrženo až v podrobnější dokumentaci
(DÚR) a posouzeno v rámci územního řízení.
Námitka 2:
Návrh územního plánu, který byl dne 6. 2. 2014 projednán s veřejností, je v rozporu se schváleným zadáním
zastupitelstvem ze dne 26. 6. 2008, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno. Závazné zadání
obsahuje i základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny. Proto požadujeme,
aby:
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- byla respektována u nově navržených ploch bydlení Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6 a Z 8 vyhláška č. 500/2006
Sb. a její přílohu č. 7,
- u prostoru Z5 a i Z6 byl změněn způsob využití z plochy „občanské vybavení komerční" na „plochu
veřejného prostranství v lokalitě Hony Za Kukýrnou, tzn. aby zde bylo pamatováno na zeleň odstiňující
bytové domy na ulici Dlouhé od rodinných domů na ulici Hony. V rámci této plochy zároveň bylo
zbudováno několik odpočinkových ploch a také ploch pro volnočasové aktivity (např. hřiště na pétanque
apod.). Případně také cyklostezka spojující již vybudovanou cyklostezku podél ulice na Železné s lokalitou
Hony Za Kukýrnou a dále sídlištěm Květnice a samotným městem a tím i cyklostezkou vedoucí do
Předklášteří.
- v rámci ploch bydlení Z 1, Z 2, Z 3, Z 4 bylo vybudováno hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal a tím
byl splněn požadavek zastupitelstva na lokální sportoviště. (V současné době je již lokalita Hony Za
Kukýrnou jedním z největších sídlišť v Tišnově a neustále se rozšiřuje. Co se týče počtu dětí a mládeže, je
naše sídliště velmi slabě sportovně připraveno a vybaveno).
Odůvodnění.
Závazné zadání obsahuje v kapitole d): Základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci krajiny v
bodech 5., 7., 9. a 10. shrnutí požadavků na dodržení udržitelného rozvoje území pro plochy bydlení a v
nich požadavky na zajištění pohody bydlení při zachování harmonie s okolní krajinou, v prostorovém
uspořádání území upřesnit diferenciaci území z hlediska ochrany hodnot v území, definuje požadavek na
udržitelný rozvoj území i po stránce hygieny prostředí a to omezením negativních vlivů na prostředí
exhalacemi a hlukem, požaduje podporovat zásady zdravého města rozvojem nemotorové dopravy a
rozšiřováním ploch parkové zeleně a požaduje pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel rozvíjet
areály lokálních sportovišť. Nic takového není návrhem územního plánu města Tišnov v lokalitě Hony Za
Kukýrnou požadováno. To je zjevné porušení závazného zadání schváleného zastupitelstvem ze dne 26. 6.
2008. Pro vymezování ploch s rozdílným využitím platí vyhláška č. 501/2006 Sb., ve které je závazný
požadavek na plochy veřejných prostranství stanoveno, že na dva hektary zastavitelných ploch bydlení musí
být vymezena plocha veřejných prostranství o výměře nejméně 1000 metrů čtverečních.
Plochy Z 1 až Z 6 o celkové výměře 14,5 hektaru, které spolu sousedí a tvoří jeden celek, mají návrhem
územního plánu určenou plochu veřejných prostranství Z 99 o výměře pouhých 900 metrů čtverečních a
také plocha Z 92 výměře 1,1 hektaru. Tato plocha (Z 92) ale je i určitě plánována jako ulice a tak se vůbec
nedá předpokládat skutečné využití plochy pro veřejný prostor. Vyhláška ovšem požaduje pro výše uvedené
plochy Zl až Z6 plochu o výměře 7 000 metrů čtverečních veřejných prostranství. Bez splnění tohoto
požadavku nelze uvažovat o základní identitě obyvatelstva a o soudržnosti občanů požadovaných v
základních definicích účelu územního plánování.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2a):
Námitka, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním a že není respektována u nově navržených ploch bydlení
Z1, Z2, Z3 , Z4, Z5, Z6 a Z8 vyhláška č. 500/2006 Sb. a její příloha č. 7, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2a):
Návrh územního plánu Tišnov, a tedy ani lokalita Hony za Kukýrna, ve které jsou vymezeny zastavitelné
plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a také zastavitelná plocha Z8, nejsou v rozporu se Zadáním, neboť
návrh ÚP svým řešením splňuje v zadání uvedené základních požadavky na urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny. Namítající v námitce č. 2 neuvádí konkrétní skutečnosti, kterými by nebyly
dodrženy základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, pokud jen
odkazuje obecně na tuto koncepci a zároveň požaduje u návrhových ploch bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6
a u plochy smíšené obytné Z8 respektovat přílohu č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. Příloha č. 7 stanoví obsah
územního plánu a obsah odůvodnění územního plánu. Požadavky stanovené v Příloze č. 7 k vyhl. č.
500/2006 Sb., v platném znění, projektant i pořizovatel návrhu ÚP plně respektovali a splnili, což vyplývá
z obsahu textové části územního plánu a z obsahu jeho odůvodnění.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2b):
Námitka, aby u ploch Z5 a Z6 byl změněn způsob využití na plochu veřejného prostranství, se zamítá.
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2b):
V návrhu ÚP jsou zastavitelné plochy Z5 a Z6 vymezeny jako plochy bydlení individuálního BR, což
v zásadě odpovídá tomu, jak byly vymezeny v ÚPN SÚ Tišnov, avšak pouze s tím rozdílem, že v ploše Z5
bylo dle ÚPN SÚ možno umísťovat rodinné domy a bytové domy až o 3 NP a v ploše Z6 rodinné domy a
bytové domy o 2 NP. Tyto plochy jsou vymezeny na soukromých pozemcích a jejich vlastníci nikdy
neprojevili zájem, aby byl způsob využití ploch Z5 a Z6 změněn. Co se týče podrobnějšího využití těchto
ploch, tak jsou změny v plochách Z5 a Z6 v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie zahrnující
prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu, a to zejména vymezením výškové hladiny zástavby,
intenzity využití pozemků, charakteru zástavby a struktury zástavby. Jedná – li se o plochu s funkčním
využitím pro bydlení BR, je přípustné využití mimo jiné i pro pozemky veřejných prostranství a sídelní
zeleně a též související dopravní a technickou infrastrukturu a to zahrnuje i přípustnost vybudování
požadované cyklostezky. Podmíněně přípustné využití těchto ploch zase kromě jiného zahrnuje stavby a
zařízení doplňující funkci bydlení, např. zázemí ke stavbě hlavní , veřejná a soukromá hřiště , dětská hřiště
…, za podmínky , že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.
K argumentaci namítajícího o nedodržení vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, tj. požadavku na plochu
veřejného prostranství ve vztahu k zastavitelným plochám bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, jsou plochy
veřejných prostranství vymezeny nejen samostatně, tj. zastavitelnou plochou Z99 a Z92 v lokalitě Hony
za Kukýrnou, ale do ploch veřejného prostranství náleží i návrhové plochy Z 44, Z 45, Z 46 se způsobem
využití veřejná zeleň, parky - ZP. Za veřejné prostranství jsou považovány pozemky, které jsou ve
vlastnictví státu, města a ostatních vlastníků, pokud jsou každému volně přístupné bez omezení a svou
povahou slouží veřejnému užívání. Plochy veřejné zeleně a parků do této kategorie náleží.
Zastavitelné plochy veřejných prostranství, ať již vymezením přímo jako plochy Z99 a Z92 s názvem
veřejné prostranství (ozn. U), nebo jako plochy spadající pod pojem veřejného prostranství – plochy sídelní
zeleně ZP - veřejná zeleň a parky Z 44, Z 45, Z 46 (o celkové výměře 5,65 ha), souvisejí se zastavitelnými
plochami bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a jsou plně v souladu se Zadáním a s jeho požadavky na řešení
urbanistické koncepce i s ust. § 7 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2c):
Námitce, aby v rámci ploch bydlení Z1, Z2, Z3 a Z4 bylo vybudováno pro odrostlé děti hřiště na fotbal,
volejbal (dále ke specifikaci námitky viz obsah odůvodnění námitky č.2.), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2c):
V návrhu ÚP Tišnov je v plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3 a Z4, které jsou vymezeny pro bydlení
v rodinných domech, navrženo podmíněně přípustné využití umožňující stavby a zařízení doplňující funkci
bydlení jako např. veřejná a soukromá hřiště, dětská hříště, bazény aj., avšak za podmínky, že nesnižují
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a bydlení. Z uvedeného lze dovodit, že teprve na základě podrobnější
dokumentace (regulačního plánu, dokumentace pro územní rozhodnutí, případně i územní studie) a jejím
projednáním bude prověřeno jaký typ, velikost a umístění stavby hřiště bude v těchto plochám umožněno
situovat.
Kromě toho je v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání místo části plochy Z46 (ZP –
veřejná zeleň, park) nově vymezena zastavitelná plocha Z101 občanského vybavení – tělovýchova a sport,
specifická OSx, s hlavním využitím pro činnosti a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a
rekreačních potřeb občanů, ve které jsou kromě jiného přípustná např. víceúčelová hřiště a hřiště pro
specifické sporty.
Navržené využití této samostatně vymezené plochy Z101 plně vyhovuje požadavkům namítajícího, jenom
je takovéto širší využití pro sportovní a rekreační účely navrženo mimo zastavitelné plochy pro bydlení,
jakými jsou též plochy Z5 a Z6, což kromě jiného zajistí, aby plochy bydlení nebyly zatěžovány
nadlimitním hlukem.
Námitka 3:
Návrh územního plánu, který byl dne 6. 2. 2014 projednán s veřejností, je v rozporu se schváleným zadáním
zastupitelstvem ze dne 26. 6. 2008, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro požadavek
navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť zásobování plynem. Proto požadujeme, aby:
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- na ulici Dlouhá a i v ostatních ulicích lokality Hony bylo umožněno a zbudováno připojení na veřejnou sít
zásobování plynem,
- tím bylo obyvatelům bytových i rodinných domů v této lokalitě umožněno volitelně a dobrovolně si zvolit,
na jaký zdroj zásobování tepla se chtějí připojit,
- nebyl podporován jediný lokální monopolní dodavatel tepla, jež si za dodávku tepla např. v roce 2012
účtoval částku přesahující 800,- Kč s DPH a více, když průměr v ČR tvořil 560 Kč s DPH
(http://www.cenyenergie.cz/ceny-tepla-2012-prumerne-zaplatime-560-kc-gj/)
Odůvodnění.
Zadání schválené zastupitelstvem dne 26. 6. 2008 požaduje na str. 13 pod bodem 3. Technická
infrastruktura, Zásobování plynem: navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť.Tento závazný
požadavek nebyl nikdy změněn a přesto návrh územního plánu na straně 33 pod bodem D.2.3.2. obsahuje
pouze sdělení, že ÚP je navržena plynofikace Pejškova. O požadavku na plynofikaci hlavních rozvojových
ploch bydlení navržených v lokalitě Na Honech se návrh územního plánu nezmiňuje, a proto se jedná o
nesplnění závazného zadání schváleného zastupitelstvem.V této zásadní rozvojové ploše pro bydlení v
rodinných domech je proto z důvodu nezavedení plynu možno očekávat výrazné zhoršení životního
prostředí z důvodu dopadu exhalací z topenišť na tuhá paliva a tím porušení závazných ukazatelů pro
zlepšování podmínek podle republikových priorit ÚP pro zajištění udržitelného rozvoje území, 2.2. (28),
které požadují pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.
Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci
veřejného i soukromého sektoru s veřejností (viz také Lipská charta, bod. 1.1). Dále nesplnění požadavku
zadání neumožňuje obyvatelům bydlících v už postavených bytových domech možnost zvolení vlastního
způsobu vytápění vlastněných nemovitostí a tím je výrazně diskriminuje ve vztahu k ostatním občanům
města.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním a ve které namítající požaduje, aby bylo umožněno a
zbudováno připojení stávající i budoucí obytné zástavby v lokalitě Hony za Kukýrnou na veřejnou síť
zásobování plynem (dále ke specifikaci námitky viz obsah odůvodnění námitky č. 3.), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.3:
V souladu se Zadáním je zastavitelná plocha Z 92 - veřejné prostranství (ozn. U) určena k využití také pro
technickou infrastrukturu, tedy mimo jiné i k umístění plynovodu ( uvedeno v části G. návrhu ÚP ).
Nesoulad se zadáním nebyl proto v tomto ohledu shledán.
Podél silnice III/3773 směrem na Lomnici a také podél silnice II/377 směrem na Železné jsou vedeny
středotlaké plynovody, na které je možno napojit stávající i navrhovanou zástavbu v plochách pro bydlení v
lokalitě Hony za Kukýrnou. Jelikož tato tzv. obytná zóna je situována mezi těmito dvěma silnicemi, podél
kterých jsou STL plynovody vedeny, je tím umožněno, aby při plynofikaci zástavby v této obytné zóně bylo
provedeno i propojení těchto dvou řadů STL plynovodů. Z uvedeného vyplývá, že již současný stav vytváří
dostatečné podmínky pro plynofikaci současné i budoucí zástavby v této lokalitě Hony za Kukýrnou a záleží
pouze na rozhodnutí investorů, zda tyto podmínky využijí a nechají vybudovat STL plynovodní vedení (tj.
v návaznosti na již ta stávající), která by zásobovala zemním plynem tamější současnou i budoucí zástavbu.
V plochách pro bydlení, pro veřejná prostranství i pro sídelní zeleň je dle územního plánu (ÚPN SÚ Tišnov
i dle ÚP Tišnov) přípustné umísťovat související technickou infrastrukturu, tedy i vedení STL plynovodu.
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka byla v podstatě bezpředmětná, neboť splnění požadavku
namítajícího
bylo v zásadě umožněno již v projednávaném návrhu ÚP Tišnov, aniž byly v lokalitě
Hony za Kukýrnou pro případné doplňující řady STL plynovodů vymezeny ve veřejných prostranstvích
samostatné koridory.
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14) Mgr. Martin Černý, Mgr. Libuše Černá, Bc. Michal Vaňkovský, Kamila
Vaňkovská, Mgr. Jiří Lněnička, Mgr. Roman Skřepek a Mgr. Tereza Skřepková,
podání: ze dne 12. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3196/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Mgr. Martin Černý, Mgr. Libuše Černá,
Bc. Michal Vaňkovský, Kamila Vaňkovská, Mgr. Jiří Lněnička
Adresa/ Sídlo: Marie Pavlíkové 1924, Tišnov 666 01
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Mgr. Roman Skřepek a Mgr. Tereza
Skřepková
Adresa /Sídlo: Marie Pavlíkové 1932, Tišnov 666 01
Námitka 1:
Nesouhlas s výstavbou v zónách Z3, Z45.
Odůvodnění: Počátkem roku 2011 jsme se rozhodovali o koupi bytů v bytových domech Panorama na
parcele č. 2440 ulice Marie Pavlíkové 1924 a parcele č. 2715 ulice Marie Pavlíkové 1932, Tišnov, které
budovala firma Němec Jiří stavitel s.r.o.. Vídeňská 194/125a, 619 00, Brno. IČ 26957841. v textu dále
uváděné jako prodávající. Mezi rozhodující faktory pozdější koupě patřila informace, o které nás opakovaně
ujišťovali zástupci prodávající firmy, že v budoucnu výstavba v zónách Z3, Z45 pokračovat nebude. Tomu
odpovídá i fakt. že tyto bytové domy byly prezentovány i pojmenovány Panorama, tj. dům s výhledem do
nezastavěné krajiny. Tomu odpovídala i vyšší pořizovací cena oproti sousednímu domu Standard bez
výhledu. Dovolujeme si upozornit, že jakákoliv výstavba v zóně Z3 sousedící s naším bytovým domem,
způsobí ztrátu našeho výhledu, který nám byl prodávajícím přislíben. Zároveň nám tímto vzniká i finanční
újma na základě lživých informací.
S výstavbou v zónách Z3, Z45 nesouhlasíme i s ohledem na skutečnost nedostatečných ploch pro parkování
v okolí domu, nedostatkem zeleně a úplné absence hřišť pro odrostlé děti. Důležitý je i fakt, že současná
kapacita místních školek a škol zdaleka neuspokuje poptávku, město Tišnov není v tomto ohledu připraveno
na další nárůst počtu mladých rodin s dětmi, které představují typické zájemce o nové bydlení.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, že výstavba v zóně Z3 způsobí ztrátu výhledu, nesouhlas s výstavbou v plochách Z3, Z45
z důvodu nedostatečných ploch pro parkování, nedostatku zeleně a absence hřišť (dále ke specifikaci
námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č.1), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.1:
Namítající namítá nesouhlas s výstavbou v návrhových plochách Z3, Z45 s ohledem na skutečnost:
-nedostatečných ploch pro parkování v okolí domu,
nedostatkem zeleně,
úplné absence hřišť pro odrostlé děti,
nedostatečné kapacity škol a školek,
ztráty výhledu z bytových domů „Panorama“
K tomu sel uvádí :
Zastavitelná plocha Z3 - způsob využití plochy pro bydlení BV- bydlení všeobecné. Podmínky pro využití
ploch s tímto způsobem využití jsou stanoveny v části F.2.2 návrhu ÚP . Stavby bytových domů, ve kterých
si namítající zakoupili byty, se nachází již ve stávající ploše BV, tedy se stejným způsobem využití jako
plocha Z3. V plochách bydlení všeobecného BV jsou jako přípustné využití vedle pozemků bytových a
rodinných domů uvedeny též pozemky veřejného občanského vybavení (mezi které patří školy a školky),
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně, pozemky dopravní infrastruktury, ke které patří i doprava
v klidu (tj. i parkování), a dále podmíněně přípustnými stavbami jsou mimo jiné další stavby a zařízení
doplňující funkci bydlení, mezi kterými jsou příkladně uvedeny stavby veřejných a soukromých hřišť,
avšak za podmínky že nebudou snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, budou
slučitelné s bydlením a budou sloužit zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Z uvedeného je zřejmé,
že stanovené podmínky využití v plochách bydlení všeobecného, ať už stávajících nebo zastavitelných
umožňují, aby v těchto plochách bylo možno umísťovat v zásadě všechny požadované stavby, tj. parkovací
stání (jejich min. počet je stanoven v příslušné ČSN), hřiště, dětská hřiště a veřejnou občanskou
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vybavenost,, sloužící zejména obyvatelům předmětné lokality Hony za Kukýrnou, přičemž návrh ÚP
vytváří podmínky, aby tyto stavby byly obklopeny sídelní zelení. Jednou z podmínek prostorového
uspořádání a ochrany krajinného rázu, které jsou navrženy pro plochy s rozdílným způsobem využití, ve
kterých je přípustná zástavba, je stanovení max. zastavěné plochy pozemku a nezastavěná část pozemku má
být převážně využita pro sídelní zeleň. V návrhu ÚP je sídlení zeleň podrobněji členěna na zeleň
veřejnou a parky - ZP, zeleň zahrad - ZZ, zeleň ostatní a izolační - ZI.
Co se týče namítané ztráty výhledu ze stávajících domů a nesouhlasu s dalším rozvojem bytové zástavby
severním směrem (v návrhu ÚP zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4), byly již v ÚPN SÚ Tišnov v tomto území
vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech a nizkopodlažních bytových domech (ozn.
Br) a za nimi byly ještě vymezeny plochy územních rezerv pro další možný rozvoj bytové zástavby. Tvrzení
firmy, která namítajícím prodávala byty v tzv. domě „Panorama“, bylo tedy v rozporu s platným ÚPN SÚ
Tišnov, který byl schválen již 18. června 1998..
V projednávaném návrhu ÚP i v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je za účelem
zachování hodnot území, zejména pak ochrany krajinného rázu, plocha Z3 (a dále další okolní zastavitelné
plochy v lokalitě Hony za Kukýrnou) pro změny území podmíněna zpracováním územní studie a
stanovením podmínek pro její pořízení. V návrhu ÚP jsou dále pro plochu Z3 i pro další plochy s rozdílným
způsobem využití, zejména pak pro plochy zastavitelné a přestavbové, stanoveny podmínky prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, které jsou dále pro jednotlivé zastavitelné
a přestavbové plochy upřesněny v části C.2. a C.3. doplňujícími podmínkami využití. Kromě toho je
v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zastavitelná plocha Z3 (a také navazující plochy
Z2 a Z4) vymezena pro bydlení individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), jejímž
hlavním využitím je bydlení v rodinných domech a ty mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a
podkroví. Intenzita využití pozemků rodinných domů bude v této ploše podobně jako v ploše Z1 navržena
max. 30 % zastavěné plochy pozemku.
K zastavitelné ploše Z45 se uvádí: Tato plocha je plochou veřejné zeleně a parků - ZP, přičemž návrh ÚP
navrhuje v doplňujících podmínkách využití v ploše Z45 parkovou zeleň s možností umístění dětských
hřišť a veřejných prostranství. V této ploše jsou pozemky dopravní a technické infrastruktury (tedy i
parkovací stání) pouze podmíněně přípustné, a to za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití a
nesníží se kvalita prostředí ve vymezené ploše a že to bude slučitelné s odpočinkovými aktivitami. Plocha
Z45 spolu s navazujícími plochami Z44 a Z46, které jsou vymezeny též jako plochy veřejné zeleně a parků,
ukončuje budoucí zastavěné území města, výrazně (nad požadavky uvedené v ust § 7 odst. 2) vyhlášky č.
501/2006 Sb. cit.: „Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení
anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o
výměře nejméně 1 000 m²; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“) doplňuje rozlohu
stávajících i budoucích veřejných prostranství, která jsou v této lokalitě doposud tvořena prostory ulic a ty
svým rozměry i uspořádáním slouží hlavně pro obsluhu místního území (hlavně pro umístění dopravní a
technické infrastruktury). Navržené plochy parků (Z44, Z45 a Z46) spolu s dalšími plochami a prvky
systému sídlení zeleně
pomohou vytvářet podmínky pro uskutečňování přírodních a sociálněekonomických procesů jako předpokladu udržitelného rozvoje, resp. udržitelného využívání území, a
výrazným způsobem ovlivní charakter urbanizovaného prostředí města a jeho kvalitu.
Z výše uvedeného odůvodnění vyplývá, že námitka byla v podstatě nedůvodná, neboť téměř všechny
požadavky namítajících, kromě toho, aby v ploše Z3 nebyla umožněna již žádná zástavba, byly splněny již
v projednávaném návrhu ÚP Tišnov v rámci stanovených podmínek využití ploch Z3 i Z45, a to včetně
těch doplňujících.
Závěrem k této námitce pořizovatel zdůrazňuje, že neodpovídá za jakékoli ujištění prodávajícího při prodeji
bytů v byt. domech“ Panorama“ zájemcům o koupi a za informace poskytnuté prodávajícím kupujícím.
Námitka 2:
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26.6.2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6 a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
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P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze považovat návrh územního plánu města Tišnov za splnění zadání, tak jak
to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113
pod písmenem d), pořizovatel.
Odůvodnění:
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26.6.2008. Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je tučně napsáno: Schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu UP. V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města
Tišnov ze dne 15.2.2011, dále pak z pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22.2.2011 a dále
ze dne 13.9.2013. kdy na pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde
vznesen požadavek na změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ze dne 26.6.2008 o stanovení koeficientu
zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále ke
specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č. 2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.2:
V podání v námitce č. 2 namítající uvádí rozpor projednávaného návrhu NP se zadáním, neboť prý nebyl
stanoven koeficient zastavění a podíl zeleně v zastavitelných plochách bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 (zřejmě
též v ploše Z5) a v ploše smíšené obytné Z8.
Koeficient zastavění a podíl zeleně byl v projednávaném návrhu ÚP v podmínkách prostorového
uspořádání vyjádřen v podobě intenzity využití pozemků pro zastavitelné plochy, vyjma těch, u kterých
bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie a posouzením vlivů na
krajinný ráz, a to se týká v námitce zmiňovaných ploch Z2, Z3, Z4, Z8 a P5. Intenzitou využití pozemků je
určen max. podíl zastavěné plochy pozemku a je vyjádřena v procentech. Nezastavěná část pozemku
zůstává pro zeleň.
V zastavitelné ploše Z1 byla v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemku stanovena
v doplňujících podmínkách využití území – zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy max. 30 % a pro
bytové domy max 40 %. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP upraveném pro opakované veřejné projednání je zastavitelná plocha Z1 zmenšena o již
zastavěné území a v této zbytkové ploše Z1, která je nyní součástí území ve kterém je rozhodování o
změnách podmíněno zpracováním územní studie, je nyní změněn způsob využití z BV – bydlení všeobecné
na BR – bydlení individuální s hlavním využitím pro bydlení v rodinných domech. V této ploše je navržena
zastavěná plocha pozemku rodinného domu max. 30 %.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 – v projednávaném návrhu ÚP byly vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a zastavitelné plochy Z5 a Z6 byly vymezeny jako plochy bydlení individuálního (BR),
přičemž intenzita využití pozemků měla být prověřena a stanovena v rámci řešení územních studií a u ploch
Z2, Z3 a Z4 též posouzením na krajinný ráz. Nyní v návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání jsou
všechny tyto zastavitelné plochy (tj. Z2 až Z6) vymezeny shodně pro bydlení individuální (BR) a intenzita
využití v těchto plochách je vyjádřena navrženou zastavěnou plochou pozemku max. 30 %. Dále bude
intenzita využití pozemků v těchto zastavitelných plochách prověřena a případně ještě upřesněna v
rámci řešení územních studií, jejichž zpracování bylo a zůstává nezbytnou podmínkou pro rozhodování
v tomto území. Jak již bylo uvedeno, jsou v upraveném návrhu pro opakované veřejné projednání
zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 a zbytková část plochy Z1, vymezeny pro bydlení individuální BR
(namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), jejíchž hlavním využitím je bydlení v rodinných domech a ty
mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví nebo ustupující podlaží.
V zastavitelné ploše Z8 - plocha smíšená obytná SO – bude intenzita využití pozemků prověřena a
upřesněna v územní studii v rámci podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Pro
rodinné domy je nyní v návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání v této ploše navržena zastavěná
plocha pozemku pro rodinné domy max. 30 % a pro bytové domy max. 40 %. Kromě toho je nyní v ploše
Z8 stanovena max. výška zástavby 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží.
Pro přestavbovou plochu P5 – plocha smíšená obytná SO – bylo a v návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání zůstává stanoveno, že nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v této ploše je
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zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz. Intenzita využití pozemků v této ploše nebyla
v návrhu ÚP stanovena, neboť byla na velkou část plochy P5 zpracována dokumentace pro územní
rozhodnutí na stavbu „Obchodní a školící centrum Trnec“ a toto územní rozhodnutí stavební úřad vydal.
Současný výchozí stav v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.2015 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 ( SO - smíšenou obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve
kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají
poměru ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např. občanskou vybavenost
komerční apod.) vč. návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškovou hladinu zástavby a
intenzitu využití pozemků) a další podmínkou je prověření vlivu na krajinný ráz.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, je návrh ÚP v souladu se jeho zadáním.
Námitka 3:
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Z1. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6. ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby na nikým
neschvalovanými studiemi.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem ze dne 26. 6. 2008. Zadání územního plánu města Tišnov, které je
závazné a. žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI,
BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše přestavby P5. Požaduji proto v souvislosti s
vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a její přílohy č. 7,a závazné stanovení počtu pater a výšky bytových
domů na současný stav vyjádřený regulativem obsahující obecně závazná vyhláška města Tišnov 4. 37/1998
a následné novelizace.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitce týkající se požadavku stanovení výšky zástavby v návrhu ÚP v zastavitelných plochách Z1, Z2,
Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a ploše přestavby P5 (dále ke specifikaci námitek viz obsah odůvodnění námitky č.3),
se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.3:
Namítající požadují, aby výška zástavby v plochách bydlení (zejména pak v zastavitelných plochách Z1, Z2,
Z3, Z4, Z5, Z6) a v plochách smíšených obytných (zejména v ploše Z8) a v ploše přestavby P5 byla
v územním plánu Tišnov stanovena obdobně jako tomu bylo v ÚPN SÚ Tišnov, konkrétně v obecně
závazné vyhlášce města Tišnov, kterou byla vymezena jeho závazná část. .
K tomu se uvádí:
Zastavitelná plocha Z1 byla v projednávaném návrhu ÚP vymezena jako plocha BV - bydlení všeobecné.
V této ploše byla výška hladiny zástavby stanovena jako doplňující podmínka využití území, a to u
rodinných domů max. 2NP + podkroví, u bytových domů byla v projednávaném návrhu ÚP stanovena
max. 4NP + podkroví, avšak v návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je výška hladiny zástavby pro
bytové domy nově stanovena na max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, a to ještě s tím, že bytové
domy bude možno dostavět pouze v ul. Dlouhé. Na ostatním území plochy Z1 se již staví a budou moci i
nadále stavět pro bydlení jen rodinné domy. Z toho důvodu je v návrhu ÚP, upraveném pro opakované
veřejné projednání, nezastavěná část plochy Z1 vymezena jako plocha bydlení individuálního (ozn. BR)
s hlavním využitím pro bydlení v rodinných domech. Z výše uvedeného vyplývá, že námitce týkající se
plochy Z1 je vyhověno.
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Zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy BV - bydlení
všeobecné. V těchto plochách bylo nezbytnou podmínkou pro rozhodování v území stanoveno zpracování
územní studie s prověřením výškové hladiny zástavby, výška hladiny zástavby měla být stanovena na
základě posouzení vlivu na krajinný ráz a dále též s ohledem na situování v okrajové lokalitě přecházející
do ploch sídelní zeleně Z44, Z45 a Z46, vymezených pro veřejnou zeleň a parky (ozn. ZP). V návrhu ÚP,
upraveném pro opakované veřejné projednání, jsou zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4 vymezeny jako plochy
bydlení individuálního (ozn. BR) s hlavním využitím pro bydlení v rodinných domech. Rozhodování o
změnách v těchto plochách zůstane v územním plánu podmíněno zpracováním územní studie. Tímto se
námitce týkající se těchto ploch vyhovuje.
Zastavitelné plochy Z5 a Z6 byly a zůstávají v návrhu ÚP vymezeny jako plochy BR – bydlení
individuální. V těchto plochách je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
jejíž součástí je mino jiné i stanovení výškové hladiny zástavby. Nicméně vzhledem k tomu, že jsou tyto
plochy vymezeny pro bydlení individuální s hlavním využitím pro rodinné domy, je výšková hladina
zástavby stanovena na max. 2NP + podkroví.
Z uvedeného odůvodnění vyplývá, že námitka byla v podstatě bezpředmětná, neboť požadavky
namítajících týkající se ploch Z5 a Z6 byly v zásadě splněny již v projednávaném návrhu ÚP Tišnov
v rámci stanovených podmínek využití (včetně těch doplňujících).
Zastavitelná plocha Z8 byla a zůstává v návrhu ÚP vymezena jako plocha smíšená obytná – SO, přičemž
rozhodování v této ploše je v návrhu územního plánu podmíněno zpracováním územní studie a posouzením
vlivu na krajinný ráz spolu se stanovením (nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
s upřesněním) výškové hladiny zástavby. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je
totiž výšková hladina pro zástavbu v této ploše již navržena, a to max. 3 NP + podkroví nebo ustupující
podlaží. Tímto se námitce týkající se zastavitelné plochy Z8 vyhovuje.
Plocha přestavby P5 byla a zůstává v návrhu ÚP vymezena jako plocha smíšená obytná – SO.
Změna v území plochy P5 je podmíněna zpracováním územní studie a posouzením vlivu na krajinný ráz.
Kromě toho je v upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max.
hladina zástavby v této ploše do 285 m n. m., výškový systém Bpv.
V rámci pořizování územní studie je oprávněním pořizovatele, aby v zadání této územní studie při stanovení
jejího obsahu a rozsahu požadoval kromě jiného ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a
to např. na základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina
zástavby stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena. V případě plochy P5 změna
v této ploše (budoucí záměry), jak už bylo uvedeno, byla podmíněna posouzením jejího vlivu na krajinný
ráz již v návrhu územního plánu.
Námitka 4:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem ze dne 26.6.2008. Zadání územního plánu města Tišnov, které je
závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro požadavek navrhnout připojení zastavitelných ploch na
veřejnou síť zásobování plynem, tak jak to na str. 13 požaduje zadání zastupitelstva.
Odůvodnění:
Zadání schválené zastupitelstvem dne 26.6.2008 požaduje na str. 13 pod bodem 3. Technická infrastruktura.
Zásobování plynem: navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť. Tento závazný požadavek
nebyl nikdy změněn a přesto návrh územního plánu na straně 33 pod bodem D.2.3.2.obsahuje pouze
sdělení, že UP je navržena plynofikace Pejškova. O požadavku na plynofikaci hlavních rozvojových ploch
bydlení navržených v lokalitě Na Honech se návrh územního plánu nezmiňuje, a proto se jedná o nesplnění
závazného zadání schváleného zastupitelstvem.
V této zásadní rozvojové ploše pro bydlení v rodinných domech je proto z důvodu nezavedení plynu možno
očekávat výrazné zhoršení životního prostředí z důvodu dopadu exhalací z topenišť na tuhá paliva a tím
porušení závazných ukazatelů pro zlepšování podmínek podle republikových priorit UP pro zajištění
udržitelného rozvoje území. 2.2. (28). které požadují pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech,
včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné
infrastruktury je
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností (viz také Lipská charta, bod. 1.1).
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Dále nesplnění požadavku zadání neumožňuje obyvatelům bydlících v už postavených bytových domech
možnost zvolení vlastního způsobu vytápění vlastněných nemovitostí a tím je výrazně diskriminuje ve
vztahu k ostatním občanům města.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor se zadáním územního plán, týkající se zastavitelných ploch a
jejich možnosti připojení na veřejnou síť zásobování plynem (dále ke specifikaci námitek viz obsah
odůvodnění námitky č. 4), se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Namítající uvádí, že návrh ÚP je v rozporu se schváleným zadáním ÚP Tišnov (dále jen Zadáním), co se
týče požadavku na připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť zásobování plynem. Namítající se v této
souvislosti zmiňují o „hlavních rozvojových plochách bydlení navržených v lokalitě Na Honech“.
V souladu se Zadáním je zastavitelná plocha Z 92 vymezená v návrhu ÚP jako plocha pro veřejné
prostranství U a dle návrhu ÚP je toto veřejné prostranství určeno zejména pro umístění dopravní a
technické infrastruktury, tedy i pro vedení plynovodů ( uvedeno v části G. návrhu ÚP ).
Podél silnice III/3773 směrem na Lomnici a také podél silnice II/377 směrem na Železné jsou vedeny
středotlaké plynovody, na které je možno napojit stávající i navrhovanou zástavbu v plochách pro bydlení v
lokalitě Hony za Kukýrnou. Jelikož tato tzv. obytná zóna je situována mezi těmito dvěma silnicemi, podél
kterých jsou STL plynovody vedeny, je tím umožněno, aby při plynofikaci zástavby v této obytné zóně bylo
provedeno i propojení těchto dvou větví STL plynovodů. Z uvedeného vyplývá, že již současný stav vytváří
dostatečné podmínky pro plynofikaci současné i budoucí zástavby v této lokalitě Hony za Kukýrnou a záleží
pouze na rozhodnutí investorů, zda tyto podmínky využijí a nechají vybudovat STL plynovodní vedení,
které by zásobovalo zemním plynem tamější současnou i budoucí zástavbu. V plochách pro bydlení, pro
veřejná prostranství i pro sídelní zeleň je dle územního plánu (ÚPN SÚ Tišnov i dle ÚP Tišnov) přípustné
umísťovat související technickou infrastrukturu, tedy i vedení STL plynovodu. V územním plánu se
vymezuje koncepční řešení technické infrastruktury, a proto vymezení samostatného koridoru pro vedlejší
větve plynovodu a navíc nad plochami, ve kterých je toto vedení přípustné, by bylo nadbytečné.
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka týkající se zajištění zásobování lokality Hony za Kukýrnou
zemním plynem byla v podstatě bezpředmětná, neboť splnění požadavku namítajícího bylo umožněno
již v rámci řešení projednávaného návrhu ÚP Tišnov, a zároveň to znamená, že nesoulad návrhu
územního plánu se schváleným zadáním nebyl shledán.
Námitka č. 5.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem dne 26.6.2008 Zadání územního plánu města Tišnov, které je závazné
a žádnými pokyny nebylo měněno, obsahuje v textové části návrhu na straně 15 v bodě C.2. Zastavitelné
plochy popisy prostorového uspořádání i stanovení způsobu využití plochy. Pro plochy Z1, Z2, Z3 a Z4 je v
těchto plochách stanoveno, že jsou určeny pro BV - bydlení všeobecné. To znamená, že v těchto plochách je
možno spolu stavět rodinné domy a blíže výškově nespecifikované bytové domy. V těchto lokalitách je
umožněno tyto typy bytové zástavby míchat a tak výrazně znehodnotit zástavbou krajinný ráz. Proto
požaduji, aby byl územní zastavovací studií před schválením návrhu územního plánu a následném
schválením opatřením obecné povahy zastupitelstvem, prověřen možný negativní vliv na urbanizaci sídla a
spolehlivě vyvrácena možnost poškození architektonického výrazu města Tišnov.
Odůvodnění:
Zadání schválené zastupitelstvem dne 26. 6. 2008 požaduje na str. 14 pod bodem 3. Enviromentální
hodnoty: v písmeně a) Pro ochranu krajinného rázu a image města navrhnout diferenciaci území z hlediska
významu pro charakter města a krajiny a tím diferencovat ochranu pomoci regulativů. Pod písmenem b) je
dále požadavek: Stanovit podmínky pro zachování charakteru oblasti krajinného rázu a místa krajinného
rázu. rozsah oblastí i míst upřesnil v rámci prací na územním plánu. V textové části navrhuje na straně 63 je
pod bodem F.3.: Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného
rázu. Nikde v celém odstavci není žádná podmínka ve významu zachování charakteru krajinného rázu
současné výstavby a jediný regulativ je stanoven pro plochu Z1, a to zvýšení počtu pater o jedno. Image
místa města Tišnov je tím znehodnoceno bezdůvodným nárůstem počtu pater bytové zástavby, které
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zastupitelstvo neschválilo a nikde v územně analytických podkladech, ze kterých musí návrh územního
plánu vycházel, se o potřebě nárůstu pater nemluví, a nezpracované územní studie tento požadavek nikterak
neodůvodňují.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitce, aby byl územní studií prověřen možný negativní vliv na urbanizaci sídla a krajinný ráz v
zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3 a Z4, vymezených pro bydlení všeobecné BV, a to ještě před
schválením návrhu územního plánu Tišnov, aby v těchto plochách nebyla umožněna zástavba blíže
výškově nespecifikovanými bytovými domy a nedocházelo k bezdůvodnému nárůstu počtu pater bytové
zástavby ve vztahu na zachování charakteru krajinného rázu a souladu s podmínkami prostorového
uspořádání (dále ke specifikaci námitek viz obsah odůvodnění námitky č. 5), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Namítající poukazují na rozpor se zadáním územního plánu ve vztahu k zastavitelným plochám uvedeným
v návrhu ÚP Tišnov v části ozn. C.2. a konkrétně k jednotlivě vymezeným zastavitelným plochám Z1, Z2,
Z3 a Z4 se stanoveným způsobem využití BV – bydlení všeobecné. Námitka směřuje zejména proti
možnosti stavět bytové domy blíže výškově nespecifikované, čímž by došlo k narušení krajinného rázu a
image města.
K tomu se uvádí:
K zastavitelné ploše Z1 – plocha bydlení všeobecného (BV). V projednávaném návrhu ÚP Tišnov byly
pro tento typ ploch v kapitole F.2. stanoveny podmínky prostorového uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu ( jako výšková hladina zástavby, intenzita využití pozemků, charakter
zástavby a struktura zástavby), které byly dále v rámci doplňujících podmínek využití území pro plochu
Z1 upřesněny; např. výšková hladina zástavby u rodinných domů na max. 2NP + podkroví a u bytových
domů max. 4NP + podkroví. V návrhu ÚP, upraveném pro opakované veřejné projednání, je dosud
nezastavěná část plochy Z1 vymezena jako plocha bydlení individuálního (ozn. BR) s hlavním využitím pro
bydlení v rodinných domech a ty mohou mít max. 2 NP + podkroví.. Tímto je námitce týkající se plochy Z1
vyhověno.
K zastavitelným plochám Z2, Z3, Z4 – plochy bydlení všeobecného (BV). V projednávaném návrhu ÚP
bylo pro tyto plochy nezbytnou podmínkou pro rozhodování v území stanoveno zpracování územní studie a
posouzení vlivu na krajinný ráz s prověřením výškové hladiny zástavby. Pokud byla v územním plánu v
zastavitelných plochách a některých přestavbových plochách možnost budoucí zástavby podmíněna
pořízením územní studie a posouzením na krajinný ráz, bylo těmito opatřeními stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně podmínek ochrany krajinného rázu, již v dostatečné míře zajištěno.
V souvislosti s tím v kapitole „F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu“, bylo v projednávaném návrhu ÚP kromě jiného uvedeno že, cit.:
„V plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní studie a prověření vlivu na krajinný
ráz, bude maximální výškové hladina zástavby upřesněna touto území studií“ a dále zde bylo uvedeno cit.:
„respektovat podmínky ochrany hodnot území a ochrany krajinného rázu, definovaných v kap. B.2.
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území“, ve které se projektant touto problematikou obsáhle zabývá, a
dále je v kap. F.3. v souvislosti s ochranou krajinného rázu (tedy i vzhledem k zástavbě v plochách Z2, Z3 a
Z4) uvedeno cit.: „přechod zástavby do krajiny musí respektovat podmínku, že zástavba navrhovaná na
vnějších okrajích území musí být situována vždy tak, aby do volného území byla orientována nezastavěná
část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny
ozeleněním“. V případě zastavitelných ploch Z2, Z3 a Z4 je tato požadovaná ochrana krajinného rázu
v návrhu ÚP řešena vymezením ploch Z44, Z45 a Z46 pro veřejnou zeleň a parky (ozn. ZP). Plochy obytné
zástavby jsou navrženy tak, aby byly lemovány parky a na ně za koridorem Z76 pro propojovací pozemní
komunikaci navazuje další pás zeleně, a to zeleň krajinná (SX), vymezená jako lokální biokoridor.
V návrhu pro opakované veřejné projednání je stanovený způsob využití ploch Z2, Z3 a Z4 přehodnocen
a tyto plochy jsou vymezeny jako plochy bydlení individuálního (ozn. BR), s hlavním využitím pro bydlení
v rodinných domech a ty mohou mít max. 2 NP + podkroví. Ve smyslu tohoto přehodnocení zadal
pořizovatel (tj. zpracoval zadání pro územní studii pro řešení zastavitelných ploch v lokalitě Hony za
Kukýrnou, včetně ploch Z2, Z3 a Z4 a nezastavěné části plochy Z1)) se souhlasem rady města zpracování
územní studie vybranému zpracovateli. Tato územní studie prověří a upřesní navržené využití těchto ploch
a bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování v řešeném území. Dále je nutno uvést, že
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schvalování územní studie není v kompetenci zastupitelstva města, jak to požadují namítající, ale dle ust. §
30 odst. 4 stavebního zákona schvaluje možnost jejího využití podle § 25 stavebního zákona pořizovatel.
Vzhledem k tomuto přehodnocení způsobu využití zastavitelných ploch Z2, Z3 a Z4 je námitce v zásadě
vyhověno.
Co se týče rozporu se zadáním územního plánu Tišnov, neuvedli namítající v čem přímo tento rozpor
spočívá. Z celého textu námitky i jejího odůvodnění lze pouze dovodit, že tento rozpor shledávají v tom, že
v projednávaném návrhu ÚP Tišnov nejsou dostatečně stanoveny podmínky na ochranu krajinného rázu. Jak
vyplývá z výše uvedeného odůvodnění rozhodnutí o námitce, nebyl rozpor v návrhu ÚP s jeho zadáním
v oblasti stanovení podmínek pro ochranu krajinného rázu a též ochraně hodnot území shledán (a nebyl
shledán ani v dalších oblastech), a pořizovatel má proto za to, že návrh územního plánu Tišnov je v souladu
s jeho schváleným zadáním.
Námitka 6:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstva ze dne 26.6.2008, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno.
Závazné zadání obsahuje i základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny.
Požaduji, aby byly dodrženy požadavky zadání obsažené na str. 8 v kapitole Základní požadavky na
urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, zvláště v bodech 5., 7., 9. a 10. Dále požadují
respektovat u nově navržených ploch bydlení Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6 a Z 8 vyhlášku č. 501/2006 Sb. a
její § 7. Také požaduji, aby prostor plochy veřejných prostranství v lokalitě Hony Za Kukýrnou obsahoval
hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal a tím byl splněn požadavek zastupitelstva na lokální sportoviště.
Odůvodnění:
Závazné zadání obsahuje v kapitole d): Základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci krajiny v
bodech 5., 7., 9 a 10. shrnutí požadavků na dodržení udržitelného rozvoje území pro plochy bydlení a v nich
požadavky na zajištění pohody bydlení při zachování harmonie s okolní krajinou, v prostorovém uspořádání
území upřesnit diferenciaci území z hlediska ochrany hodnot v území, definuje požadavek na udržitelný
rozvoj území i po stránce hygieny prostředí a to omezením negativních vlivu na prostředí exhalacemi a
hlukem, požaduje podporovat zásady zdravého města rozvojem nemotorové dopravy a rozšiřováním ploch
parkové zeleně a požaduje pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel rozvíjet areály lokálních
sportovišť. Nic takového není návrhem územního plánu města Tišnov v lokalitě Hony za Kukýrnou
požadováno. To je zjevné porušení závazného zadání schváleného zastupitelstvem. Pro vymezování ploch s
rozdílným využití platí vyhláška č. 501/2006 Sb., ve kterém je závazný požadavek na plochy veřejných
prostranství a stanoveno, že na dva hektary zastavitelných ploch bydlení musí být vymezena plocha
veřejných prostranství o výměře nejméně 1000 metrů čtverečních.
Plochy Z 1 až Z 6 o celkové výměře 14,5 hektaru, které spolu sousedí a tvoří jeden celek, mají návrhem
územního plánu určenou plochu veřejných prostranství Z 99 o výměře pouhých 900 metrů čtverečních.
Vyhláška ovšem požaduje pro výše uvedené plochy Z1 až Z6 plochu o výměře 7 000 metrů čtverečních
veřejných prostranství. Bez splnění tohoto požadavku nelze považovat za splněné parametry pro základní
identitu obyvatelstva, to je soudržnosti občanů požadovaných v základních definicích účelu územního
plánování.
To samé platí i pro navrhovanou plochu smíšenou obytnou SO 8 v lokalitě pod Květnicí o výměře čtyři
hektary, která nemá žádnou plochu veřejných prostranství navrženu a stanovenu.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 6:
Námitka, že návrh ÚP je v rozporu se zadáním územního plánu v části týkající se urbanistické koncepce a
požadavků obsažených v bodech 5, 7, 9 a 10 a že není respektována u nově navržených ploch k bydlení Z1,
Z2, Z3, Z4, Z5, Z a Z8 vyhl. č. 501/2006 Sb. a její ust. § 7 (dále ke specifikaci námitek viz obsah
odůvodnění námitky č.6), se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 6:
Namítající požadují, aby byly dodrženy požadavky schváleného zadání územního plánu obsažené na str. 8
v kapitole Základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, zvláště v bodech
5., 7., 9. a 10. Dále požadují respektovat u nově navržených ploch bydlení Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6 a Z 8

____________________________________________________________________________ 28

vyhlášku č. 501/2006 Sb. a její § 7. Také požadují, aby prostor plochy veřejných prostranství v lokalitě
Hony za Kukýrnou obsahoval hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal, a tím byl splněn požadavek
zastupitelstva na lokální sportoviště.
K tomu se uvádí:
Namítající neuvádí konkrétní plochy, ve kterých požaduje dodržení požadavků schváleného zadání
územního plánu (dále jen Zadání) uvedených v bodech 5, 6, 7 a 10 (pořizovatel doplňuje, že tyto body jsou
uvedeny v části d) Zadání), nicméně přesto pořizovatel uvádí, že návrh ÚP mimo jiné plně respektuje a
dodržuje Zadání v uvedené části, neboť rozvojové plochy bydlení jsou v souladu se základními požadavky
na urbanistickou koncepci navrženy severním směrem v návaznosti na stávající obytnou zástavbu. Je tak
zachována a dále rozvíjena historicky daná urbanistická struktura města založená na radiálním systému
hlavních dopravních tahů s výrazným městským centrem - náměstím Míru. V návrhu ÚP je v prostorovém
uspořádání území respektována ochrana hodnot území. Je stanovena koncepce ochrany a rozvoje hodnot
území (kapitola B.2.), tj. hodnot kulturních a civilizačních, přírodních a krajinného rázu. Návrh ÚP byl též
posouzen z hlediska předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území. Po stránce hygieny prostředí byla
navržena taková koncepce dopravní infrastruktury, která i ve stísněných územních podmínkách
(urbanizované území města je sevřeno mezi řekou Svratkou, podél které je vedena železnice a silnice II.
třídy na Brno, a horami Květnicí a Klucaninou) zajistí omezení rizika negativních vlivů na prostředí.
Vedení silnic II. a III. třídy bylo situováno mimo historické centrum města a na okraje v územním plánu
vymezeného území zásadního významu pro charakter města. Zcela mimo zástavbu byl navržen koridor pro
dopravní propojení silnic III/3773 a II/377, které by mělo omezit průjezdnou dopravu městem, zejména
kolem školy 28. října a v ul. Riegrově. Dále územní plán zajišťuje, ať už přímým vymezením, nebo jen
v rámci stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, možnosti vybudování sítě
cyklistických stezek a tras, pěších propojení i turistických tras, včetně naučné stezky na EVL (evropsky
významná lokalita – Natura 2000) Květnici.
Pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel, ale i pro rozvoj cestovního ruchu, jsou v územním plánu
vymezeny plochy jak pro zachování stávajících sportovišť (plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a
sport – OS), tak plochy nové, a to jak zastavitelné (v lokalitě Za Mlýnem u koupaliště), tak přestavbové
v lokalitě na Ostrovci. Kromě toho jsou ve všech typech ploch pro bydlení (mezi které patří plochy Z1, Z2,
Z3, Z4, Z5 a Z6) ve stanovených podmínkách využití podmíněně přípustné stavby a zařízení doplňující
funkci bydlení, ke kterým náleží též veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény apod., a to za
podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a
slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. V plochách smíšených obytných (ozn. SO), ke kterým
patří i plocha Z8, jsou pozemky občanského vybavení a sportu přímo přípustné. Pro oddech, sport, rekreaci
a pobyt v přírodě byly v územním plánu vymezeny rozsáhlé plochy smíšené nezastavěného území –
rekreační (ozn. SR), a to u řeky Svratky plocha SR 7 a pod Květnicí plocha SR 6. Pro regeneraci duševních
sil a setkávání budou sloužit i vymezené plochy sídelní zeleně, zejména pak opět poměrně rozsáhlé plochy
pro veřejnou zeleň a parky (ozn. ZP), a to plocha Z50 pro park pod kostelem a plochy pro veřejnou zeleň a
parky Z44, Z45 a Z46 v lokalitě Hony za Kukýrnou, situované v návaznosti na zastavitelné plochy pro
bydlení Z2, Z4 a Z5. Dále v souladu se zákonem o obcích (ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb.), na který se
odkazuje vyhláška č. 501/2006 Sb. v § 7 „Plochy veřejných prostranství“, jsou veřejným prostranstvím
nejen všechna náměstí, tržiště, chodníky, ale také veřejná zeleň a parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. Vymezené
plochy Z43, Z44 a Z45 pro veřejnou zeleň a parky (ozn. ZP) o celkové výměře 5,65 ha proto zcela, a to
přímo velkoryse, naplňují toto ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to nejen pro předmětné
zastavitelné plochy, na které se namítající odkazují, ale pro celou obytnou zónu Hony za Kukýrnou (tj.
včetně již realizované zástavby). Návrh ÚP plně respektuje přílohu č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., která
stanoví obsah územního plánu a obsah odůvodnění územního plánu, což vyplývá z obsahu textové i
grafické části ÚP a z obsahu odůvodnění územního plánu .
Zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z8, jak vyplývá z výše uvedeného, nejsou v rozporu se
Zadáním z hlediska splnění požadavků na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, které
namítající v souvislosti se zmiňovanými zastavitelnými plochami uvádějí. Kromě toho bude urbanistická
koncepce v těchto plochách dále podrobněji zpracována v územních studiích. V návrhu ÚP byly a nadále
zůstávají změny v těchto v plochách podmíněny zpracováním územních studií, které budou územně
plánovacím podkladem pro rozhodování v plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8.
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Zastavitelné plochy Z5 a Z6 se stanoveným způsobem využití jako plochy bydlení individuální (ozn. BR).
Předně změny v těchto návrhových plochách jsou podmíněny zpracováním územní studie zahrnující
prostorové uspořádání, včetně podmínek na ochranu krajinného rázu (jako je výškové hladiny zástavby,
intenzita využití pozemků, charakter a struktura zástavby aj.). Jedná – li se o plochu se způsobem využití
pro bydlení, je v této ploše zcela zákonitě přípustné využití, a to ještě mimo jiné, pro související dopravní
a technickou infrastrukturu a to znamená i přípustnost vybudování cyklostezek a pěších komunikací.
V těchto plochách je stanoveno ještě i podmíněně přípustné využití, které zahrnuje stavby a zařízení
doplňující funkci bydlení, např. zázemí ke stavbě hlavní , veřejná a soukromá hřiště , dětská hřiště …, za
podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením
a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.
Z uvedeného vyplývá, že požadavky schváleného zadání územního plánu, které podatelé v námitce uvádí a
které jsou obdobně uvedeny v zadání pod názvem „Základní požadavky na urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádáni krajiny“, zvláště ty v bodech 5 . 7. 9. a 10, byly v návrhu ÚP Tišnov splněny a rozpor
se zadáním nebyl proto shledán.
Rovněž tak nebyl v návrhu ÚP v navržené urbanistické koncepci celého řešeného území, včetně zmiňované
lokality Hony za Kukýrnou, shledán rozpor s ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., dle kterého pro každé dva
hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje
s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1 000 m²;
přičemž do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
Námitka 7:
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P 5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Požaduji, aby tato plocha přestavby zařazením do územního plánu byla posouzena prověřením
územní studií z důvodu neudržitelnosti prostorového zastavění a poměru jednotlivých druhů staveb, které
jsou v této ploše územním plánem stanoveny a tato územní studie byla předložena zastupitelstvu ke
schválení jako nedílná součást územního plánu.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu pro plochu přestavby P 5 umožňuje v ní stavby, které nejsou přijatelné z hlediska
souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Celková plocha parcel lokality přestavby P
5 je celkem 14 100 metru čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního řízení pro stavbu
„Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů čtverečních. Zbytek výměry je tedy určen pro
bytovou zástavbu. Na žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na
výkrese namalovány tři bytové domy neurčité podlažnosti. Z návrhu územního plánu předloženému k
projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními obcemi na jednání 17. 1. 2013 vyplývá, že
tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P 5 umožňovala investorovi postavit vyšší typ bytového domu
o pěti patrech a podkroví. Investor se ale v připomínce dožadoval změny této regulace a zdůvodnil jí
nezákonností ve vztahu k regulačnímu plánu. Nutno podotknout, že územní plán o žádném regulačním
plánu neuvažuje a investorem deklarovaná nezákonnost je tedy pouze pocitová. Z vyhlášky č. 500/2006 Sb.
a její přílohy č. 7 jasně vyplývá požadavek na stanovení výšky zástavby a počtu pater v textu návrhu
územního plánu. Z vyhovění jeho připomínce se dá ale dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září
2011, která v ploše přestavby P 5 umožňovala postavení osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z
hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek
stavebního zákona. V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak
těch současně platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P 5 uvažováno o ploše
smíšené obytné, a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala.
Plocha smíšená obytná má za úkol umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a
bydlení. Není možné plochu rozdělit na 70 % pro komerční občanské vybavení a pouze 30 % pro bytovou
výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně využit předpokládanou návštěvností
centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající plochu kolem tří osmipatrových
domů. Není ani stanovena plocha či poměr zeleně a plochy pro veřejná prostranství.
Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy o osmi patrech jsou ve vztahu k oboustranné sousední
zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a architektonických koncepcí města Tišnov a
výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 7:
Námitce, aby rozhodování o změnách v ploše přestavby P5, vymezené jako plocha smíšená obytná, bylo
v územním plánu podmíněno zpracováním územní studie (dále ke specifikaci námitky viz obsah
odůvodnění námitky č.7), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.7:
Pro přestavbovou plochu P5 (plocha smíšená obytná SO) bylo a v návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání zůstává stanoveno, že nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v této ploše je
zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz. Intenzita využití pozemků v této ploše nebyla
v návrhu ÚP stanovena, neboť byla na velkou část plochy P5 zpracována dokumentace pro územní
rozhodnutí na stavbu „Obchodní a školící centrum Trnec“ a toto územní rozhodnutí stavební úřad vydal.
Současný výchozí stav v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.2015 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO smíšenou obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají poměru ploch
zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např. občanskou vybavenost komerční
apod.) vč. návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškovou hladinu zástavby a intenzitu využití
pozemků) a další podmínkou je prověření vlivu na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky, které jsou již vymezeny v návrhu ÚP (jedná se o konkrétní
prostorový regulativ a plošný regulativ), podmínkou zpracování územní studie bude splněn požadavek
regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků, pouze připouští, že výšková regulace
hladiny, její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
Vzhledem k tomu, že pořizovatel ÚP pro plochu P5 pro rozhodování o změně v tomto území podmiňuje
změny zpracováním územní studie v podmínkách výše uvedených, je tak splněn požadavek stanovení
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků. Kromě toho je v upraveném návrhu územního plánu
pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v této ploše do 285 m n. m., výškový
systém Bpv a tato max. výšková hladina zástavby bude v rámci územní studie a posouzení na krajinný ráz
dále upřesněna.
Územní studii pořizovanou dle ust. § 30 stavebního zákona neschvaluje zastupitelstvo obce, ale dle ust. § 30
odst. 4 stavebního zákona schvaluje možnost jejího využití podle § 25 pořizovatel, který následně podá
návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Z tohoto důvodu nelze požadavku
namítajícího, aby územní studie byla předložena zastupitelstvu ke schválení jako nedílná součást územního
plánu, vyhovět, neboť by to bylo v rozporu se stavebním zákonem. K tomu je nutno ještě dodat, že územní
studie je územně plánovacím podkladem (§ 25 stavebního zákona), tedy samostatnou dokumentací, a
nemůže proto být nedílnou součástí územního plánu.
Námitka 8:
Požaduji, aby v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání byla stanovena regulativem
závazná výška staveb bytových domu na tři patra a podkroví z důvodu možného zneužití pro bezdůvodné
navýšení už postavených bytových domů.
Odůvodnění:
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více jak třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení, všech souvisejících urbanistických opatření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 8:
Námitka, ve které podatel požaduje, aby byla stanovena regulativem závazná výška staveb bytových domů
na tři patra a podkroví (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č.8), se
zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 8:
Namítající nespecifikuje jaké plochy se tato námitka týká. V této souvislosti je třeba se nejdříve odkázat
na doplňující podmínky využití území, které jsou v návrhu ÚP stanoveny pro plochy zastavitelné a plochy
přestavbové v části C.2. Zastavitelné plochy a v části C.3. Plochy přestavby. V územním plánu Tišnova,
kde je již stávající zástavba v různých částech města výškově velmi různorodá (co se týče bytových domů,
tak od 2 NP po 9NP) nelze paušálně stanovovat jednotný regulativ výšky zástavby bytových domů, který
by navíc přikazoval, jak uvádí namítající, „závaznou výšku staveb bytových domů na 3 patra a podkroví“.
Takový postup by odporoval zásadám, respektive úkolům, a cílům územního plánování, a z hlediska
urbanisticko - architektonického by nebyl zdůvodnitelný a co se týče stávající zástavby bytových domů, tak
ani reálně možný. V návrhu ÚP je jak v plochách zastavitelných (kap. C.2), tak v plochách přestavbových
(kap. C. 3) v doplňujících podmínkách využití území výšková hladina zástavy buď přímo uvedena, nebo je
stanovení výškové hladiny zástavby podmíněno zpracováním územní studie a případně i posouzením vlivů
na krajinný ráz. I přes uvedené bude v návrhu pro opakované veřejné projednání v doplňujících
podmínkách využití pro jednotlivé zastavitelné plochy nebo plochy přestavby max. výšková hladina
zástavby stanovena.
Kromě toho v návrhu ÚP Tišnov pro opakované veřejné projednání je pro město Tišnov (tj. bez jeho
místních částí) stanovena výšková hladina pro novou zástavbu bytovými domy max. 3 NP + podkroví nebo
ustupující podlaží, pokud není v návrhu ÚP stanoveno jinak (např. pro plochu P5). K tomu je třeba dodat,
že pokud namítající ve svém požadavku uvádí výšku staveb 3 patra + podkroví, znamená to totéž co 4 NP
(nadzemní podlaží) + podkroví a v tom případě se jeho požadavek na stanovení regulativu u nové zástavby
bytovými domy jeví nedůvodný a nadbytečný. V projednávaném návrhu ÚP byla totiž pro novou zástavbu
bytovými domy (pokud nebylo v doplňujících podmínkách využití území stanoveno jinak) stanovena max.
výšková hladina max. 4 NP+ podkroví nebo ustupující podlaží.
A dále pro zastavěné území města bylo a zůstává v návrhu ÚP stanoveno (viz část F.3 návrhu ÚP Tišnov),
že zvyšování podlažnosti v zastavěném území je přípustné pouze na základě posouzení souladu
s charakterem okolní zástavby a podmínky nezhoršení pohody bydlení a ochrany krajinného rázu.
Z uvedeného vyplývá, že v návrhu ÚP Tišnov byly podmínky prostorového uspořádání týkající se výškové
hladiny zástavby dostatečně a citlivě stanoveny.
Námitka 9:
Návrh územního plánu který bude dne 6.2.2014 projednán s veřejností obsahuje i zjevný rozpor s
požadavky na územní plánování a to v návrhové ploše Z 96. Tato plocha je i v současně platném územním
plánu určena pro komerční využití pro občanskou vybavenost Od, distribuce, ubytování a restaurační
zařízení. Požaduji, aby byl zachován tento způsob využití a aby nedošlo k bezdůvodné změně v
prostorovém uspořádání této plochy.
Odůvodnění:
V návrhu územního plánuje naprosto bezdůvodně pro plochu zastavění Z 96 určen v doplňujících
podmínkách využití území i regulativ intenzity využití pozemků na 90 % pro zastavěnou plochu a 10 % pro
zeleň. V textové části návrhu územního plánuje pod bodem F.2.5. Občanského vybavení i stanovení
regulativů pro OK - Občanské vybavení komerční. Zde je ve stanovení podmínek prostorového uspořádání a
stanovení ochrany krajinného rázu stanovena intenzita využití pozemku: v zastavěných i zastavitelných
plochách - zastavěná část pozemku max. 50 %. Pokud se nejedná o dostavbu proluky nebo kompaktní
uspořádání zástavby. 'Tento pozemek není rozhodně prolukou a ani součástí kompaktní zástavby. Proto je
nezdůvodnitelné použití regulativu ve prospěch zastavění na úrovni 90 %, tak jak to požaduje regulativ u
plochy Z 99. Všechny komerčně využívané návrhové plochy občanského vybavení musí mít parkovací
stání, a nedá se předpokládat, že by byl důvod u nich stanovoval naprosté vybetonování celé plochy. Z
hlediska využití stavby je nutno předpokládat, že stavba bude mít vstupní trakt a zásobovací. Z tohoto
důvodu musí být zásobovací trakt odstíněn izolační zelení a nedostatek této plochy v kombinaci s použitým
stavebním řešením způsobí v budoucnu ve vztahu k sousedícím bytovým domům a jejich uživatelům velké
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problémy. Územní plán by ale tyto problémy měl řešit svým návrhem pro prostorové využití navrhované
plochy a ne je způsobovat.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 9:
Námitka, ve které namítající uvádí, že návrh ÚP Tišnov je ve zjevném rozporu s požadavky územního
plánování ve vztahu k zastavitelné ploše Z96 – plocha občanského vybavení komerčního OK (dále ke
specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č.9), se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 9:
Zastavitelná plocha Z96 je plocha se způsobem využití OK - občanské vybavení komerční a předtím
byla v ÚPN SÚ Tišnov vymezena jako plocha návrhová s funkčním využitím Od – distribuce, ubytovací a
restaurační zařízení. Tato zastavitelná plocha se stanoveným využitím v návrhu ÚP občanské vybavení
komerční souvisí se zvyšující se životní úrovní obyvatel, projevující se ve zvýšených nárocích na nová
zařízení obchodu a další služby. Stanovený způsob využití OK – občanské vybavení komerční v zásadě
odpovídá funkčnímu využití stanovenému v současně platném ÚPN SÚ Tišnov, kterým je občanské
vybavení O - funkční typ Od – distribuce, ubytovací a restaurační zařízení. V podmínkách pro plochu
občanského vybavení komerčního OK v návrhu ÚP je potlačeno využití pro distribuci a navíc je zde
snížena max. výška zástavby na 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží ( v ÚPN SÚ se připouští max.
výška zástavby 3 NP + podkroví). Lze tedy konstatovat, že byl splněn soulad se Zadáním týkající se
Požadavku f) ochrany a rozvoje hodnot území, bod 3 písm. k) respektování podmínek hygieny prostředí.
V daném případě se jedná o zachování důvodné změny v území, která souvisí jak s již realizovanou
zástavbou rodinnými a bytovými domy v lokalitě Hony za Kukýrnou, tak s rozvojovými plochami pro
bydlení Z1, Z3, Z4, Z5 a Z6, a která v rámci koncepce rozvoje občanského vybavení má i v této části území
zajistit, aby i v této oblasti byla pokryta potřeba obyvatel.
Další kriteria stanovující rámec pro využití uvedeného území v rámci prostorového a funkčního uspořádání
a ochrany krajinného rázu stanovují doplňující podmínky využití území v podobě výškové hladiny
zástavby ( max. 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží ), intenzitě využití pozemků ( za situace, kdy se
jedná o plochu s poměrně malou rozlohou vzhledem ke svému určenému účelu, v rámci které budou řešeny
i dopravní plochy, včetně plochy pro parkování), zůstává stanoven podílem zeleně min. 10% z celkové
plochy Z96. Z uvedeného lze dovodit, že výšková hladina zástavby stanovená pro tuto zastavitelnou
plochu je proporcionální k výškovým hladinám stávající navazující zástavby rodinnými (o výšce max. 2
NP + podkroví) a bytovými domy (o výšce3 NP + podkroví).
Podmínka intenzity využití pozemků v ploše Z96 určená v tomto případě min. podílem zeleně zajišťuje
rovněž splnění souladu se Zadáním g) bod 2 písm. b). Dalším kriteriem bylo a zůstává stanovení
charakteru zástavby a struktury zástavby v dané zastavitelné ploše.
Stran umístění komunikace pro zásobování konkrétní stavby v zastavitelné ploše Z96, tak takto podrobné
řešení v rámci plochy Z96 bude navrženo v podrobnější dokumentaci (DÚR) a posouzeno v rámci územního
řízení. Příjezd k zastavitelné ploše Z 96 je za současných podmínek v území umožněn ze stávající místní
komunikace.
Námitka 10:
Požaduji, aby byl do doby schválení nového územního plánu dodržen současně platný územní plán města
Tišnova a dodržována grafická část mapových podkladu, tak jak to na v Článku 3 -vymezení pojmu,
požadováno Vyhláškou č. 37 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov a je tedy
závazné.
Odůvodnění:
V ploše navazující je na ploše s prostorovým a výškovým regulativem 2Br/s současného platného územního
plánu města Tišnov stavěn třípatrový bytový dům s odstupujícím podlažím. Tato plocha je ale grafickou
částí územního plánu určena vyhláškou č. 37 pro rodinné domy a předmětná výstavba je tedy v rozporu
s platným územním plánem.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 10:
Námitce, spočívající v požadavku, aby do doby schválení nového ÚP zůstal platný a účinný současný ÚPN
SÚ Tišnov (dále ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.10), se vyhovuje.
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 10:
Požadavek namítajícího na povinnost dodržování stávajícího ÚPNSÚ Tišnov do doby účinnosti nového
nyní projednávaného ÚP Tišnov se netýká nového územního plánu, ani jeho způsobu projednávání, a je
proto nedůvodný.
Dle ust § 172 odst. 2 správního řádu opatření obecné povahy (tj. v tomto případě územní plán), které musí
obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou. Účinnost nového ÚP Tišnov, který se
vydává formou opatření obecné povahy, nastává 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do doby
účinnosti opatření obecné povahy, kterým je vydáván ÚP, je platný a účinný dosavadní ÚPNSÚ Tišnov.
15) Zástupce veřejnosti Jiří Blaha , podání: ze dne 5. 2. 2014 pod č. j. MUTI
2777b/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Zástupce veřejnosti Jiří Blaha
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
Věcně shodná připomínka k návrhu územního plánu města Tišnov a zmocnění zástupce veřejnosti.
a. Věcně shodná připomínka.
My, níže uvedení a podepsaní občané trvale bydlící v Tišnově, uplatňujeme v souladu s § 23 zákona č.
183/2006 Sb., tuto věcně shodnou připomínku k návrhu územního plánu města Tišnov, pořizovaného nyní
MěÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu. Požadujeme, aby v návrhu územního plánu pro
plochy čistého bydlení v lokalitách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, a v plochách smíšených obytných označených
SO, lokalitě Z8, a ploše přestavby P5, byl stanoven regulativ výšky zástavby na 3 patra a půdní vestavbu a
stanovena celková výška staveb na úrovni požadované současně platným územním plánem města Tišnov.
Požadujeme, aby nedílnou součástí předkládaného návrhu územního plánu byly i studie vlivu na krajinný
ráz a studie intenzity využití pozemků ve výše uváděných lokalitách, určených územním plánem pro bydlení
a tyto studie byly pro investory závazné. Požadujeme, aby pro návrhové plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, (B, BI, BH), plochy smíšené obytné SO 8, a plochu přestavby P5 byly pořízeny územní studie, které by
prověřily možné změny v území a závazně stanovily prostorové řešení území, a byly předloženy spolu s
návrhem územního plánu k veřejnému projednání a následnému schválení zastupitelstvem. Požadujeme i
splnění zadání schváleného Zastupitelstvem města Tišnov dne 26.6.2008, které na straně č.16 v odst.2) pod
písmenem b, požaduje stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně ve všech navržených plochách.
Požadujeme proto i stanovení poměru zastavění v plochách s rozdílným způsobem využití SO 8 a P5,
jednotlivými druhy staveb a přesné stanovení poměru zeleně.
Požadujeme, aby návrh územního plánu v podmínkách využití staveb pro bytové domy neumožnil
umísťovat na již postavených bytových domech půdní vestavby anebo neumožňoval vybudování
ustupujících podlaží.
Požadujeme také, aby návrh územního plánu obsahoval i požadavek na kompletní plynofikaci celé lokality
Hony Za Kukýrnou. Tím bude dosaženo možnosti občanů na svobodném zvolení druhu vytápění
vlastněných nemovitostí.
Požadujeme, aby v lokalitě Hony Za Kukýrnou byla v rámci plochy veřejného prostranství určena plocha
pro hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal s dostatkem izolační zeleně.
b. Odůvodnění.
Návrh územního plánu města Tišnov nerespektuje zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.
500/2000 Sb. a č. 501/2006 Sb., a tím trvale snižuje pohodu prostředí občanů a narušuje architektonickou a
následně i urbanistickou koncepci města Tišnov. Nezohledňuje dostatečně veřejný zájem ochrany hodnot
území, princip trvalé udržitelnosti a vliv na veřejné zdraví, tedy priority územního plánování v ČR.
Návrh územního plánu umožňuje zvýšení staveb pro bytové domy, které nepožadovalo, zadání schválené
zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008 a je tedy v rozporu s cíli a úkoly politiky územního rozvoje
ČR a vytváření předpokladů pro sociální soudržnost obyvatel. Bezdůvodné zvýšení pater umožní umístění
půdních vestaveb na bytových domech a tím i zahuštění osídlení lokalit a ztráty pohody prostředí dotčených
obyvatel. To umožní i změny urbanistických hodnot území a ztrátu jedinečnosti výrazu zahradního města,
jak je město Tišnov prezentováno.
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Vzhledem k tomu, že podání věcně shodné připomínky (dle ust. § 23 stavebního zákona se jedná o námitku
zmocněného zástupce veřejnosti) obsahuje několik různorodých požadavků, bylo toto podání rozčleněno
na více dílčích námitek.
Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 a):
Dílčí námitce, ve které se požaduje, aby v návrhu územního plánu pro plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, a pro plochy Z8 a P5 - plochy smíšené obytné SO, byl stanoven regulativ výšky zástavby na 3 patra a
půdní vestavbu a stanovena celková výška staveb na úrovni požadované současně platným územním plánem
města Tišnov, se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 a):
K zastavitelné ploše Z1: Tato zastavitelná plocha byla v návrhu ÚP projednávaném ve společném i
veřejném jednání vymezena jako plocha bydlení všeobecného BV. Výšková hladina zástavby zde byla
stanovena jako doplňující podmínka využití území, a to u rodinných domů max. 2NP + podkroví, u
bytových domů max. 4NP + podkroví.
V návrhu ÚP Tišnov, upraveném pro opakované veřejné projednání, je již zastavěná větší část plochy Z1
začleněna do zastavěného území a zbytková (dosud nezastavěná) část plochy Z1 vymezena pro bydlení
individuální BR, jejímž hlavním využitím je bydlení v rodinných domech a ty jsou nejvýše o dvou
nadzemních podlažích a podkroví. Tím je námitce ohledně výškové hladiny zástavby v ploše Z1 v podstatě
vyhověno.
K zastavitelným plochám Z2, Z3, Z4: Tyto zastavitelné plochy byly v projednávaném návrhu ÚP
vymezeny jako plochy bydlení všeobecného BV. Nezbytnou podmínkou pro rozhodování v těchto
plochách bylo a i nadále zůstalo stanoveno zpracování územní studie s prověřením výškové hladiny
zástavby, a to s ohledem, že se jedná o okrajovou lokalitu , přecházející do parkové zeleně a následně za
koridorem pro propojovací pozemní komunikaci do volné krajiny.
Kromě toho jsou v upraveném návrhu ÚP Tišnov pro opakované veřejné projednání zastavitelné plochy Z2,
Z3 a Z4 vymezeny pro bydlení individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), jejichž
hlavním využitím je bydlení v rodinných domech a ty mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a
podkroví. Tím je námitce ohledně výškové hladiny zástavby v zastavitelných plochách Z2, Z3 a Z4
v podstatě vyhověno.
K zastavitelným plochám Z5, Z6: Tyto zastavitelné plochy byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny
jako plochy bydlení individuálního BR, jejichž hlavním využitím je bydlení v rodinných domech a ty jsou
nejvýše o dvou nadzemních podlažích a podkroví. Kromě toho rozhodování o změnách v těchto plochách
bylo a i nadále v návrhu ÚP zůstává podmíněno zpracováním územní studie, jejíž součástí je mino jiné i
upřesnění stanovení výškové hladiny zástavby. Tím je námitce ohledně výškové hladiny zástavby
v plochách Z5 a Z6 v podstatě vyhověno.
K zastavitelné ploše Z8: Tato zastavitelná plocha byla a i nadále zůstává v návrhu ÚP vymezena jako
plocha smíšená obytná SO. Rozhodování v této ploše bylo a i nadále v návrhu ÚP rovněž zůstává
podmíněno zpracováním územní studie spolu se stanovením, resp. upřesněním, výškové hladiny zástavby.
Kromě toho je v návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání stanovena v této ploše
max. výška zástavby 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží a u rodinných domů do 2 NP + podkroví.
Tím je námitce ohledně výškové hladiny zástavby v zastavitelné ploše Z8 v podstatě vyhověno.
K ploše přestavby P5: Tato přestavbová plocha byla a i nadále zůstává v návrhu ÚP vymezena jako plocha
smíšená obytná SO. Byla vymezena na pozemcích, na kterých byla provozována místní pila s truhlářskou
dílnou.
Rozhodování o změnách v této ploše P5 bylo a i nadále v návrhu ÚP zůstává podmíněno zpracováním
územní studie a posouzením vlivu na krajinný ráz. Kromě toho je v upraveném návrhu územního plánu pro
opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v této ploše na cca 285 m n. m., výškový
systém Bpv. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a rozsahu v
zadání požadovat kromě jiného ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na základě
posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby stanovená
v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena. Vzhledem k výše uvedenému je námitce
ohledně výškové hladiny zástavby v přestavbové ploše P5 částečně vyhověno.
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Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 b):
Dílčí námitce, ve které se požaduje, aby v návrhu územního plánu pro plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, a pro plochy Z8 a P5 - plochy smíšené obytné SO, byly nedílnou součástí předkládaného návrhu
územního plánu i studie vlivu na krajinný ráz a studie intenzity využití pozemků a tyto studie byly pro
investory závazné, se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 b):
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov a následně i v návrhu upraveném pro opakované veřejné projednání
bylo a zůstává v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a v ploše přestavby P5 rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie (dle ust. § 30 stavebního zákona). Součástí
těchto územních studií, jak vyplývá ze stanovených podmínek pro jejich pořízení a doplňujících podmínek
pro zpracování územních studií pro uvedené plochy, bude i navržení, respektive upřesnění plošných a
prostorových regulativů, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků a intenzity jejich využití a dalších
podmínek). Požadavky na stanovení těchto i dalších podmínek budou uvedeny v zadáních příslušných
územních studií. Z uvedeného vyplývá, že požadavek na zpracování samostatných studií, které by
ověřovaly vždy je jednu z výše uvedených podmínek změn v území (jako je např. v námitce uvedená
intenzita využití pozemků ve jmenovaných předmětných plochách), je zcela nedůvodný, nadbytečný a
neekonomický, neboť tato podmínka bude spolu s dalšími po prověření stanovena v územních studiích,
jejichž zpracování je pro předmětné plochy v návrhu ÚP podmíněno, včetně přiměřené lhůty pro vložení dat
o těchto územních studiích do evidence územně plánovací činnosti.
Vzhledem k tomu, že pro lokalitu Hony za Kukýrnou, ve které se nachází zastavitelné plochy pro bydlení
Z1 až Z6 i zastavitelná plocha bydlení smíšeného Z8, bylo před úpravami návrhu ÚP Tišnov pro opakované
veřejné projednání zpracováno „Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“
(zpracovatel LÖW & spol. s.r.o., Brno), které bylo zohledněno v návrhu ÚP, není již v návrhu ÚP v lokalitě
Hony za Kukýrnou požadováno další posouzení budoucí zástavby z hlediska vlivů na krajinný ráz. Navíc
bylo toto „Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zohledněno ve zpracované
územní studii (zpracovatel Ing. arch. G. Kopáčik, Ateliér KO&SA - 11/2015) pro řešené území s plochami
Z1 až Z4, Z44 až Z46, Z92 a Z101. Pro přestavbovou plochu P5 (plocha smíšená obytná SO) zůstala
v návrhu ÚP i nadále podmínka zpracování územní studie a dále též detailní posouzení konkrétního záměru
z hlediska vlivu na krajinný ráz.
Vzhledem k výše uvedenému se požadavek podatele na zpracování studie vlivů na krajinný ráz, jeví jako
bezpředmětný. Zejména pak požadavek, aby požadované studie vlivu na krajinný ráz a studie intenzity
využití pozemků byly pro investory závazné a aby byly nedílnou součástí návrhu územního plánu, je
v rozporu se stavebním zákonem, neboť i v případě, pokud by se jednalo o územní studie (dle ust. § 30
stavebního zákona), jednalo by se dle ust. § 25 stavebního zákona pouze o územně plánovací podklady,
které ověřují možnosti a podmínky změn v území a slouží jako podklad k pořizování pro územně plánovací
dokumentace, jejich změně a pro rozhodování. K názvu studie, který namítající uvádí, lze pak jen dodat, že
dokumentace s tímto názvem není ve stavebním zákoně uvedena.

Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 c):
Dílčí námitce, ve které se požaduje, aby v návrhu územního plánu pro plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, a pro plochy Z8 a P5 – plochy smíšené obytné SO, byly pořízeny územní studie, které by prověřily
možné změny v území a závazně stanovily prostorové řešení území a byly předloženy spolu s návrhem
územního plánu k veřejnému projednání a následnému schválení zastupitelstvem, se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 c):
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov a následně i v návrhu upraveném pro opakované veřejné projednání
bylo a zůstává v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a v ploše přestavby P5 rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie (dle ust. § 30 stavebního zákona). Součástí
těchto územních studií, jak vyplývá ze stanovených podmínek pro jejich pořízení a doplňujících podmínek
pro zpracování územních studií pro uvedené plochy, bude i navržení, respektive upřesnění plošných a
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prostorových regulativů, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků a intenzity jejich využití a dalších
podmínek). Požadavky na stanovení těchto i dalších podmínek budou uvedeny v zadáních příslušných
územních studií. Z uvedeného vyplývá, že požadavek na zpracování územních studií, které by ověřovaly
možnosti a podmínky změn v území a sloužily jako podklad k pořizování územně plánovacích
dokumentací, jejich změně a pro rozhodování, je nedůvodný, neboť pro zastavitelné plochy, které namítající
uvádí
bylo zpracování územních studií v projednávaném návrhu ÚP Tišnov již podmíněno a nyní
v upraveném návrhu ÚP pro opakovaném veřejné projednání podmíněno zůstává.
Požadavku namítajícího, aby tyto územní studie závazně stanovily prostorové řešení území a byly
předloženy spolu s návrhem územního plánu k veřejnému projednání a následnému schválení
zastupitelstvem, nelze vyhovět, neboť by to bylo v rozporu s ust. § 30 odst. 4 stavebního zákona, který
stanovuje, že možnost využití územní studie schvaluje podle § 25 stavebního zákona pořizovatel, který poté
podá návrh na vložení dat o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti. Co se týče
požadavku na veřejné projednání územní studie a její závaznosti, stavební zákon v žádném svém ustanovení
neukládá povinnost ani způsob projednání územní studie a dle ust. §. 25 se jedná pouze o územně plánovací
podklad, který slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovacích
dokumentací, jejich změně a pro rozhodování v území, a proto jsou ve smyslu stavebního zákona závazné
až tyto nástroje územního plánování.
Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 d):
Dílčí námitce, ve které se požaduje stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně ve všech navržených
plochách, se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 d):
K požadavku namítajícího cit.“Požadujeme i splnění zadání schváleného Zastupitelstvem města Tišnov dne
26.6.2008, které na straně č.16 v odst. 2) pod písmenem b, požaduje stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně ve všech navržených plochách. Požadujeme proto i stanovení poměru zastavění v plochách s
rozdílným způsobem využití SO 8 a P5, jednotlivými druhy staveb a přesné stanovení poměru zeleně.“,
se uvádí:
Při stanovení koeficientu zastavění, případně podílu zeleně, v návrhových plochách dle g) bod 2 písm. b)
Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný plošně na změny v území, ať již v plochách
návrhových – v návrhu ÚP část C.2. Zastavitelné plochy, či v plochách Přestavby – v návrhu ÚP část C.3.
Plochy přestavby, ale o požadavek vyjádřený ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu – v návhu ÚP v částech C.2., C.3. a F.3.
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách je v Zadání uveden v části „ Veřejně
prospěšná opatření“. Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1 písm. m) stavebního zákona, je
svojí povahou opatřením nestavební povahy a sloužící ke snižování ohrožení území či naopak k rozvoji či
ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví vymezené, vymezené ve vydané územně
plánovací dokumentaci.
Intenzita využití pozemku je v návrhu ÚP (viz část. F3) vyjádřena max. zastavěnou plochou pozemku v
% (tj. podíl zastavěné plochy pozemku k celkové ploše pozemku vyjádřený v %) a případně min. podílem
zeleně na pozemku (tj. podíl plochy zeleně na pozemku k celkové ploše pozemku vyjádřený v %) a
v zastavitelných plochách v návrhu ÚP je uvedena v podmínkách prostorového uspořádání těchto ploch.
Pojem zastavěná plocha pozemku je definován v § 2 odst. 7) stavebního zákona. Pro stabilizované území
není v návrhu ÚP zastavěná plocha pozemku stanovena, pro plochy změn ( tj. zastavitelné plochy a plochy
přestavby) je uvedena v kap. F.2 Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2 Zastavitelné
plochy a C.3 Plochy Přestavby. Intenzita využití pozemků je v návrhu ÚP stanovena zejména pro ty
rozvojové plochy, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v nové i v navazující zástavbě i na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků dána u rozvojových ploch bydlení
navržených v okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, respektive do ploch
sídelní zeleně (plochy Z44,45 a 46 veřejná zeleň, parky ZP), bylo stanoveno, aby tato intenzita využití
pozemků byla prověřena a stanovena územní studií a též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu
odpovídalo i stanovení doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z5,
Z6 a Z8 i plochu přestavby P5.
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I přes výše uvedené je v návrhu upraveném pro opakované veřejné projednání max. intenzita využití pro
pozemky rodinných domů a nových bytových domů v zastavitelných plochách pro bydlení a zastavitelných
plochách smíšených obytných stanovena buď přímo, případně tam. kde je požadováno posouzení vlivu na
krajinný ráz (viz v návrhu ÚP kapitola C.2. Zastavitelné plochy), bude max. intenzita využití pozemků
upřesněna nebo teprve navržena v rámci tohoto posouzení. Tímto je požadavku namítajícího v podstatě
vyhověno.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z8 a plochu přestavby P5 byly a i nadále
v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách podmíněny
zpracováním územní studie a v případě přestavbové plochy P5 ještě navíc posouzením vlivu na krajinný
ráz. V rámci územní studie a rovněž v rámci posouzení vlivu na krajinný ráz budou navrženy ještě
podrobnější podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanovil územní plán.
Tímto bude požadavku v námitce rovněž v podstatě vyhověno.
Požadavku namítajícího, aby v územním plánu byl v plochách Z8 a P5 přesně stanoven poměr zeleně ani
nelze v plném rozsahu vyhovět, neboť v podmínkách územního plánu lze stanovit pouze min. podíl
zeleně, ne však přesný. Konkrétní řešení zeleně bude předmětem dokumentace pro územní rozhodnutí na
jednotlivé záměry a toto řešení bude prověřeno v územním řízení.
Závěrem lze konstatovat, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je max. intenzita využití pozemku
stanovena přímo nebo stanoven způsob stanovení max. intenzity využití pozemků, je návrh ÚP v souladu
se schváleným Zadáním.
Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 e):
Dílčí námitce, ve které se požaduje stanovit, aby návrh územního plánu obsahoval i požadavek na kompletní
plynofikaci celé lokality Hony Za Kukýrnou. se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 e):
Podél silnice III/3773 směrem na Lomnici a také podél silnice II/377 směrem na Železné jsou vedeny
středotlaké plynovody, na které je možno napojit stávající i navrhovanou zástavbu v plochách pro bydlení v
lokalitě Hony za Kukýrnou. Jelikož tato tzv. obytná zóna je situována mezi těmito dvěma silnicemi, podél
kterých jsou STL plynovody vedeny, je tím umožněno, aby při plynofikaci zástavby v této obytné zóně bylo
provedeno i propojení těchto dvou větví STL plynovodů. Z uvedeného vyplývá, že již současný stav vytváří
dostatečné podmínky pro plynofikaci současné i budoucí zástavby v této lokalitě Hony za Kukýrnou a záleží
pouze na rozhodnutí investorů, zda tyto podmínky využijí a nechají vybudovat propojovací STL plynovodní
vedení, které by zásobovalo zemním plynem tamější současnou i budoucí zástavbu. V plochách pro bydlení,
pro veřejná prostranství i pro sídelní zeleň je dle územního plánu (ÚPN SÚ Tišnov i dle ÚP Tišnov)
přípustné umísťovat související technickou infrastrukturu, tedy i vedení STL plynovodu. V územním plánu
se vymezuje koncepční řešení technické infrastruktury, a proto vymezení samostatného koridoru pro
vedlejší větve plynovodu a navíc nad plochami, ve kterých je toto vedení přípustné, by bylo nadbytečné.
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka týkající se zajištění zásobování zemním plynem byla v podstatě
bezpředmětná, neboť splnění
požadavku namítajícího bylo umožněno již v rámci
řešení
projednávaného návrhu ÚP Tišnov, a zároveň to znamená, že nesoulad návrhu územního plánu se
schváleným zadáním nebyl shledán.
Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 f):
Dílčí námitce, ve které se požaduje stanovit, aby v lokalitě Hony Za Kukýrnou byla v rámci plochy
veřejného prostranství určena plocha pro hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal s dostatkem izolační
zeleně, se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 f):
V lokalitě Hony za Kukýrnou jsou v návrhu ÚP vymezeny zejména zastavitelné plochy pro bydlení (Z1,
Z2, Z3, Z4, Z5 a Z6), samostatně jsou vymezené zastavitelné plochy veřejných prostranství Z 92 a Z99 a
plochy Z44, Z45 a Z46 sídelní zeleň – typ veřejná zeleň a parky, přičemž v rámci ploch bydlení je přípustné
vymezovat také pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně a uvedené samostatně vymezené plochy
Z92 a Z99 jsou cíleně vymezeny pro umístění důležitých uličních prostorů, ve kterých bude zejména
umístěna veřejná dopravní a technická infrastruktura. V plochách bydlení byly však v projednávaném
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návrhu ÚP a v upraveném návrhu pro opakované veřejné projednání i nadále zůstávají, kromě jiného,
podmíněně přípustné „další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení (např. zázemí ke stavbě hlavní,
veřejná a soukromá hříště, dětská hříště, bazény, přístřešky, altány atp.) za podmínky, že nesnižují kvalitu
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům
v takto vymezené ploše“. Kromě toho byla a v návrhu upraveném pro opakované veřejné projednání
zůstávají ve vymezených plochách Z44, Z45 a Z46 pro veřejnou zeleň a parky přípustná dětská hřiště.
Možnost situování víceúčelových hřišť pro mládež, která v přílišné blízkosti obytné zástavby mohou její
obyvatele zatěžovat hlukem, byla prověřena v řešení zpracované „Územní studie v lokalitě Hony za
Kukýrnou“; v projednávaném návrhu ÚP byly a i nadále zůstávají změny v zastavitelných plochách pro
bydlení v lokalitě Hony za Kukýrnou podmíněny zpracováním územní studie zahrnující prostorové
uspořádání a ochranu krajinného rázu, včetně vymezení výškové hladiny zástavby, intenzity využití
pozemků, charakteru zástavby, struktury zástavby atd. V řešení uvedené studie bylo prověřeno a navrženo
situování v námitce požadované „plochy pro hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal s dostatkem
izolační zeleně“ namísto části vymezené plochy Z46 (plocha sídelné zeleně – veřejná zeleň, parky). Tato
plocha byla označena jako zastavitelná plocha Z101 – plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport,
specifická OSx.
Z výše uvedeného vyplývá, že s možností situování menších hřišť (zejména pro malé děti) v plochách
bydlení se počítalo již v projednávaném návrhu ÚP, tedy i v lokalitě Hony za Kukýrnou. Po prověření ve
zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ byla v návrhu ÚP Tišnov pro opakované veřejné
projednání vymezena již zmiňovaná zastavitelná plocha Z101 pro tělovýchovu a sport – specifická, která
svým navrženým způsobem využití plně vyhovuje požadavkům uvedeným v námitce zástupce veřejnosti.
Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 g):
Dílčí námitce, ve které se požaduje, aby návrh územního plánu v podmínkách využití staveb pro bytové
domy neumožnil umísťovat na již postavených bytových domech půdní vestavby anebo neumožňoval
vybudování ustupujících podlaží, se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 g):
Požadavku cit.: „aby návrh územního plánu v podmínkách využití staveb pro bytové domy neumožňoval
umísťovat na již postavených bytových domech půdní vestavby a nebo neumožňoval vybudování
ustupujícího podlaží.“, nelze v plném rozsahu vyhovět. Předně územní plán nestanovuje podmínky využití
staveb, ale stanovuje podmínky pro využití vymezených ploch, a proto stanovit v územním plánu pro celé
řešené území Tišnova, že půdní vestavby na stávajících bytových domech jsou nepřípustné, by bylo nad
rámec podrobnosti územního plánu, a takto plošně by to nebylo odůvodnitelné ani z hlediska urbanisticko
architektonického a takový postup by odporoval zásadám, respektive úkolům, a cílům územního plánování.
Navíc by to byl nepřiměřený zásah do vlastnických práv majitelů těchto domů. Co se týče ustupujících
podlaží, opět není důvodné stanovovat plošně jejich nepřípustnost. Pro k. ú. města Tišnova i pro jeho místní
části byla a zůstane i v upraveném návrhu ÚP stanovena max. výšková hladina zástavby jak v zastavěném
území, tak v plochách zastavitelných (viz kap. F.2, F.3., C.2., C.3.) a kromě toho vhodnost ustupujícího
podlaží bude posuzována vždy u jednotlivých staveb s ohledem na jejich začlenění do okolní zástavby
v podrobnější dokumentaci, a to většinou až v rámci územního řízení.

16) Jiří Blaha ,podání: ze dne 5. 2. 2014 pod č. j. MUTI 2777a/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jiří Blaha
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
Námitka 1:
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se zadáním
schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem
b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl
v plochách bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše
přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze považovat návrh územního plánu města Tišnov za splnění
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zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí
na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel. Požaduji, aby pro plochu přestavby P5, která je v návrhu
územního plánu určena jako plocha smíšená obytná SO, byl stanoven hlavní poměr využití pro bydlení a
poměr doprovodného využití pro občanskou vybavenost, v tomto případě občanskou komerční a stanoven i
poměr zeleně.
Odůvodnění:
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je tučně napsáno: Schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. V následných pokynech zjednání s určeným zastupitelem města
Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále
ze dne 13. 9. 2013, kdy na pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde
vznesen požadavek na změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách určených pro bydlení.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, že návrh ÚP je v rozporu se zadáním s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podílu zeleně
v navržených plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z8 a v ploše přestavby P5, aby u plochy přestavby P5 byl
stanoven poměr využití pro bydlení a pro občanské vybavení (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na
obsah odůvodnění námitky č.1), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP v podmínkách
prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP intenzita využití
pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně min. podílu zeleně na
pozemku, vyjádřeno v procentech. Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj.
zastavitelné plochy a plochy přestavby) je stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území,
pokud není stanovena v kap. C. 2. Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient
zastavění a případně min. podíl zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což
je jedna z podmínek prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy
zastavitelné i pro plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování
charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
V zastavitelné ploše Z8 - plocha smíšená obytná SO – bude intenzita využití pozemků prověřena a
upřesněna v územní studii v rámci podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Pro
rodinné domy je nyní v návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání v této ploše navržena zastavěná
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plocha pozemku max. 30 % a pro bytové domy max. 40 %. Kromě toho je nyní v ploše Z8 stanovena max.
výška zástavby 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
Obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního plánování
v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit intenzitu využití
pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na mysli namítající.
Plocha P5 – plocha přestavby– změna v území (z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou) je
podmíněna zpracováním územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie
pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude stanovena,
kromě jiného též intenzita využití pozemků nacházejících se v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno.
Tedy návrh ÚP Tišnov není v rozporu se Zadáním dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření,
písm. b), neboť projednávaný návrh ÚP v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 podmínil rozhodování v území
zpracováním územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování. a v ploše Z1 byla požadovaná
intenzita využití pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
I přes výše uvedené je nyní v návrhu ÚP upraveném pro opakované veřejné projednání intenzita využití pro
pozemky rodinných domů v zastavitelných plochách pro bydlení pro město Tišnov stanovena tak, že
zastavěná plocha pozemku je max. 30 %, tj. obdobně jako tomu bylo pro plochu Z1 v již projednávaném
návrhu ÚP Tišnov, ke kterému byla uplatněna tato námitka.
Námitka 2:
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Z1. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby na nikým
neschvalovanými studiemi.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem ze dne 26.6.2008 Zadání územního plánu města Tišnov, které je
závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI,
BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše přestavby P5. Požaduji proto v souvislosti s
vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a její přílohy č. 7, závazné stanovení počtu pater a výšky bytových
domů na současný stav vyjádřený regulativem obsahující obecně závazná vyhláška města Tišnov 4. 37/1998
a následné novelizace.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, že návrhem ÚP je měněna výška zástavby pro bydlení v ploše Z1 a že v ostatních plochách
bydlení Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a také v ploše přestavby P5 je stanovení výšky
zástavby ponecháno na nikým neschvalovaných studiích (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah
odůvodnění námitky č.2), se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
K námitce, že návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří
pater a půdní vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Z1 a že v ostatních plochách bydlení
Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, ploše smíšené obytné SO/ Z8 a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby
na nikým neschvalovanými studiemi, se uvádí:
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Zastavitelná plocha Z1 – v projednávaném návrhu to byla plocha bydlení všeobecného BV, kde byly
přípustné jak pozemky rodinných domů, tak pozemky domů bytových, přičemž výšková hladina zástavby
pro rodinné domy byla stanovena max. 2 NP (nadzemní podlaží) + podkroví a u bytových domů max 4 NP
+ podkroví (což znamená totéž co 3 patra + podkroví). Z toho vyplývá, že požadavek v námitce je vlastně
nedůvodný. Kromě toho je nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zbytková, tj.
ještě nezastavěná, část plochy Z1 vymezena jako plocha bydlení individuálního ozn. BR, ve které nejsou
přípustné pozemky bytových domů a rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní
podlaží a podkroví (viz § 2 písm. a) odst. 2. vyhlášky č. 500/2006 Sb.).
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny také jako plochy bydlení
všeobecného BV. V doplňujících podmínkách využití území (část C.2 návrhu ÚP) bylo pro tyto plochy
uvedeno, že zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území a že proto výšková hladina zástavby a intenzita využití pozemků bude
prověřena územní studií. Kromě toho bylo v části F.3. návrhu v podmínkách prostorového uspořádání
uvedeno, že „ pro město Tišnov je výšková hladina zástavby pro novou zástavbu bytovými domy stanovena
na max. 4 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, pokud není jinak stanovena“ (viz odkaz na kap. C.2.,
C.3. F.2. a F.3. ve textu návrhu ÚP).
Nicméně v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4
vymezeny jako plochy bydlení individuálního ozn. BR, ve kterých nejsou přípustné pozemky bytových
domů, přičemž podmínka nutnosti zpracování územní studie, která má sloužit jako územně plánovací
podklad pro rozhodování v těchto plochách zůstává v návrhu zachována. Před opakovaných veřejným
projednáním byla zpracována „Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (a následně po její prezentaci
s veřejností, komisemi rady města a výborem pro strategické plánování a rozvoj města schválil pořizovatel
možnost jejího využití podle § 25 a vložil data o této studii do evidence územně plánovací činnosti), která
ověřila možnosti a podmínky změn v území, jehož součástí byly i zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 a zbytková
plocha Z1, a dále posloužila jako podklad pro úpravu návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání a
nadále bude jako územně plánovací podklad sloužit pro rozhodování v řešeném území.
Rozpor se Zadáním nebyl shledán, neboť v zadání byly formulovány (v souladu s Přílohou č. 6 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.) pouze požadavky pro zpracování návrhu ÚP ( v souvislosti s požadavkem na max. výšku
zástavby viz zejména kapitola d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou
koncepci a koncepci uspořádání krajiny“), nebyl tam však uplatněn žádný přímý požadavek na max. výšku
zástavby nebo její stanovení dle ÚPN SÚ Tišnov.
Zastavitelná plocha Z8 byla a zůstává v návrhu ÚP vymezena jako plocha smíšená obytná ozn. SO.
Rozhodování v této ploše bylo a i nadále v návrhu ÚP upraveném pro opakované veřejné projednání
zůstává podmíněno zpracováním územní studie spolu s upřesněním mimo jiné též výškové hladiny
zástavby, která byla v návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání stanovena v této
ploše max. do 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží (např. pro bytové domy) a u rodinných domů do 2
NP + podkroví.
Přestavbová plocha P5 - plocha smíšená obytná ozn. SO. Tyto plochy jsou určeny k polyfunkčnímu
využití a obvykle se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter zástavby, její
urbanistickou strukturu a způsob jejího využívání není účelné členit území na plochy bydlení a občanského
vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše
(např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby).
Změny v ploše P5 byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení vlivu
na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a rozsahu v
zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na základě
posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby stanovená
v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena. V upraveném návrhu územního plánu pro
opakované veřejné projednání byla totiž stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m n. m.,
výškový systém Bpv.
V plochách přestavby, právě s ohledem na navazující stávající zástavbu, je na místě upravit podlažnost či
výšku objektů v podrobnější dokumentaci, jakou je např. územní studie, jak je uvedeno v návrhu ÚP u
plochy P5, neboť i stávající navazující území se nadále rozvíjí a vyvíjí, přičemž změny v navazujícím území
mohou souviset se změnami v přestavbovém území. Za účelem proporcionality území je namístě
v přestavbových plochách navazujících na okolní zástavbu stanovit, případně upřesnit, výšku hladiny
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zástavby v rámci řešení územní studie (nebo regulačního plánu a pokud nejsou požadovány, tak v rámci
dokumentace pro územní rozhodnutí) a v tomto případě plochy P5 též posouzením vlivu na krajinný ráz.
Z výše uvedeného je zřejmé, že u tohoto typu plochy (SO) se nejedná pouze o funkční využití pro výstavbu
bytových či rodinných domů, ale pro zástavbu smíšenou (např. i pro výstavbu polyfunkčních staveb, staveb
občanského vybavení), a proto zcela v souladu s cíli a úkoly územního plánování a jeho nástroji využil
zpracovatel v návrhu ÚP možnosti podmínit změny v přestavbové ploše P5 zpracováním územní studie a
posouzení vlivu na krajinný ráz.
Závěrem lze konstatovat, že význam věty uvedené namítajícím v odůvodnění cit.: „Požaduji proto v
souvislosti s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a její přílohy č. 7, závazné stanovení počtu pater a výšky
bytových domů na současný stav vyjádřený regulativem obsahující obecně závazná vyhláška města Tišnov
4. 37/1998 a následné novelizace.“, je nejednoznačný a nejasný, a proto se lze jen domnívat, co měl
namítající přesně na mysli. V rámci územního plánu nelze z hlediska architektonicko- urbanistického a ani
z hlediska nepřiměřeného omezování vlastnických práv taxativně „závazně stanovit počet pater a výšky
bytových domů“, jak požaduje v odůvodnění námitky její podatel. V návrhu ÚP Tišnov byla pro město
Tišnov (tj. bez jeho místních částí) stanovena výšková hladina pro novou zástavbu bytovými domy max. 4
NP + podkroví nebo ustupující podlaží, pokud nebylo v jiných částech návrhu ÚP (tj. v kapitole C.2., C.3. a
F.2.) stanoveno jinak. V návrhu ÚP upraveném pro opakované veřejné projednání byla tato výška pro
novou zástavbu bytovými domy na území města Tišnova (tj. mimo území místních částí) po přehodnocení
snížena na max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, přičemž pro zastavěné území města bylo a
zůstává v návrhu ÚP stanoveno, že zvyšování podlažnosti v zastavěném území je přípustné pouze na
základě posouzení souladu s charakterem okolní zástavby a podmínky nezhoršení pohody bydlení a ochrany
krajinného rázu.
K výroku namítajícího, že územní studii nikdo neschvaluje, a jeho zřejmé nedůvěře k odbornosti a profesní
odpovědnosti budoucích zpracovatelů územních studií, se uvádí: Zpracování územní studie patří dle
ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zákona mezi vybrané činnosti ve výstavbě, jejichž výsledek ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě a ty mohou vykonávat pouze osoby, které získaly oprávnění k jejich
výkonu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb.). Dále dle ust. § 30 odst. 4 stavebního
zákona možnost využití územní studie dle § 25 stavebního zákona schvaluje pořizovatel a ten musí
splňovat kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnosti dle ust. § 24 stavebního zákona.
Námitka 3:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem ze dne 26. 6. 2008 Zadání územního plánu města Tišnov, které je
závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro požadavek navrhnout připojení zastavitelných ploch na
veřejnou síť zásobování plynem, tak jak to na str. 13 požaduje zadání zastupitelstva.
Odůvodnění:
Zadání schválené zastupitelstvem dne 26. 6. 2008 požaduje na str. 13 pod bodem 3. Technická
infrastruktura, Zásobování plynem: navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť. Tento závazný
požadavek nebyl nikdy změněn a přesto návrh územního plánu na straně 33 pod bodem D. 2.3.2.obsahuje
pouze sdělení, že ÚP je navržena plynofikace Pejškova. O požadavku na plynofikaci hlavních rozvojových
ploch bydlení navržených v lokalitě Na Honech se návrh územního plánu nezmiňuje, a proto se jedná o
nesplnění závazného zadání schváleného zastupitelstvem.
V této zásadní rozvojové ploše pro bydlení v rodinných domech je proto z důvodu nezavedení plynu možno
očekávat výrazné zhoršení životního prostředí z důvodu dopadu exhalací z topenišť na tuhá paliva a tím
porušení závazných ukazatelů pro zlepšování podmínek podle republikových priorit ÚP pro zajištění
udržitelného rozvoje území, 2.2 (28), které požadují pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešeni ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech,
včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné
infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností (viz také Lipská
charta, bod. 1.1).
Dále nesplnění požadavku zadání, neumožňuje obyvatelům bydlících v už postavených bytových domech
možnost zvolení vlastního způsobu vytápění vlastněných nemovitostí a tím je výrazně diskriminuje ve
vztahu k ostatním občanům města.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním a požaduje připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť
zásobování plynem (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č. 3.), se
částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.3 :
Územní plán řeší koncepci technické infrastruktury, tedy i koncepci infrastruktury sloužící zásobování
plynem. V kapitole „D. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její umisťování“ je ohledně
Tišnova uvedeno, že cit.: „Zásobování plynem Tišnova je v rámci řešeného území stabilizováno, je
vyhovující a bude zachováno. Tišnov bude i nadále zásobován plynem ze stávajících VTL regulačních
stanic.“, a dále je v této kapitole v oddíle „D.2.3.2. Zásobování plynem“ pod nadpisem „Koncepce
rozvoje:“ uvedeno (kromě jiného), že cit.: „STL plynovody v zastavěném a zastavitelném území jsou řešeny
v rámci veřejných prostranství a v plochách pro dopravu.“ V lokalitě Hony za Kukýrnou je pro rozvojové
plochy v souladu se Zadáním vymezena zastavitelná plocha Z 92 - pro veřejná prostranství ozn. U a za
penzionem v lokalitě pod Květnicí zastavitelné plochy Z73 a Z84 též pro veřejná prostranství. Tyto plochy
jsou určeny zejména pro umístění související dopravní a technické infrastruktury, tedy i k umístění
požadovaného plynovodu. Návrh ÚP zajišťuje možnost umístění plynovodů jako veřejně prospěšných
staveb též v kapitole „G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a ....“
a vymezením ploch těchto veřejných prostranství pro veřejně prospěšné stavby (v rámci kterých se
navrhují inženýrské sítě pro obsluhu příslušných ploch technickou infrastrukturou a dopravní
infrastrukturou, včetně staveb a zařízení s nimi souvisejících) ve výkrese I.3 Výkres veřejně prospěšných
staveb, opatření a asanací“. Nesoulad se Zadáním nebyl proto v tomto ohledu shledán.
Podél silnice III/3773 směrem na Lomnici a také podél silnice II/377 směrem na Železné jsou vedeny
středotlaké plynovody, na které je možno napojit stávající i navrhovanou zástavbu v plochách pro bydlení v
lokalitě Hony za Kukýrnou. Jelikož tato tzv. obytná zóna je situována mezi těmito dvěma silnicemi, podél
kterých jsou STL plynovody vedeny, je tím umožněno, aby při plynofikaci zástavby v této obytné zóně bylo
provedeno i propojení těchto dvou větví STL plynovodů. Z uvedeného vyplývá, že již současný stav vytváří
dostatečné podmínky pro plynofikaci současné i budoucí zástavby v této lokalitě Hony za Kukýrnou a záleží
pouze na rozhodnutí investorů, zda tyto podmínky využijí a nechají vybudovat propojovací STL plynovodní
vedení, které by zásobovalo zemním plynem tamější současnou i budoucí zástavbu. V plochách pro bydlení,
pro veřejná prostranství i pro sídelní zeleň je dle územního plánu (ÚPN SÚ Tišnov i dle návrhu ÚP Tišnov)
přípustné umísťovat související technickou infrastrukturu, tedy i vedení STL plynovodu.
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka byla v podstatě bezpředmětná, neboť požadavek namítajícího byl
splněn již v projednávaném návrhu ÚP Tišnov.
Námitka 4:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem dne 26.6.2008 Zadání územního plánu města Tišnov, které je závazné
a žádnými pokyny nebylo měněno, obsahuje v textové části návrhu na straně 15 v bodě C.2. Zastavitelné
plochy, popisy prostorového uspořádání i stanovení způsobu využití plochy. Pro plochy Zl, Z2, Z3 a Z4 je v
těchto plochách stanoveno, že jsou určeny pro BV - bydlení všeobecné. To znamená, že v těchto plochách je
možno spolu stavět rodinné domy a blíže výškově nespecifikované bytové domy. V těchto lokalitách je
umožněno tyto typy bytové zástavby míchat a tak výrazně znehodnotit zástavbou krajinný ráz. Proto
požaduji, aby byl územní zastavovací studií před schválením návrhu územního plánu a následném
schválením opatřením obecné povahy zastupitelstvem, prověřen možný negativní vliv na urbanizaci sídla a
spolehlivě vyvrácena možnost poškození architektonického výrazu města Tišnov.
Odůvodnění:
Zadání schválené zastupitelstvem dne 26.6.2008 požaduje na str. 14 pod bodem 3. Enviromentální hodnoty:
v písmeně a) Pro ochranu krajinného rázu a image města navrhnout diferenciaci území z hlediska významu
pro charakter města a krajiny a tím diferencovat ochranu pomoci regulativů. Pod písmenem b) je dále
požadavek: Stanovit podmínky pro zachování charakteru oblasti krajinného rázu a místa krajinného rázu,
rozsah oblastí i míst upřesnit v rámci prací na územním plánu. V textové části navrhuje na straně 63 je pod
bodem F.3.: Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu.
Nikde v celém odstavci není žádná podmínka ve významu zachování charakteru
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krajinného rázu současné výstavby a jediný regulativ je stanoven pro plochu Z1, a to zvýšení počtu pater o
jedno. Image místa města Tišnov je tím znehodnoceno bezdůvodným nárůstem počtu pater bytové zástavby,
které zastupitelstvo neschválilo a nikde v územně analytických podkladech, ze kterých musí návrh
územního plánu vycházet, se o potřebě nárůstu pater nemluví, a nezpracované územní studie tento
požadavek nikterak neodůvodňují.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitce, ve které namítající uvádí, že návrh ÚP Tišnov je v rozporu se zadáním, neboť vymezil zastavitelné
plochy Z1, Z2, Z3 a Z4 jako plochy bydlení všeobecného (ozn.BV), tzn. „ že v těchto plochách je možno
spolu stavět rodinné domy a blíže výškově nespecifikované bytové domy“, a proto požaduje, „aby byl
územní zastavovací studií před schválením návrhu územního plánu a následném schválením opatřením
obecné povahy zastupitelstvem, prověřen možný negativní vliv na urbanizaci sídla a spolehlivě vyvrácena
možnost poškození architektonického výrazu města Tišnov“, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Zastavitelná plocha Z1 byla v projednávaném návrhu ÚP vymezena jako plocha bydlení všeobecného ozn.
BV, neboť v té době byla v této ploše vydána pravomocná povolení na stavby bytových i rodinných domů.
Následně v době řízení o územním plánu i potom byly tyto stavby postupně realizovány a v současné době
zůstává bez vydaných povolení jen zbytková část plochy Z1 a ta bude v upraveném návrhu ÚP určena, co se
týče staveb pro bydlení, už jen pro zástavbu rodinnými domy, tzn. , že bude vymezena jako plocha bydlení
individuálního (ozn. BR), ve které nejsou přípustné pozemky bytových domů.
Zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4 byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny pro bydlení zejména proto, neboť
vzhledem k jejich situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého
bydlení v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plochy Z2, Z3 a Z4 byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny
jako plochy bydlení všeobecného BV, které je přípustné využívat pro pozemky rodinných i bytových domů,
ale zároveň bylo rozhodování o změnách v tomto území podmíněno zpracováním územní studie, byly
stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro tyto plochy stanoveno, že
posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci jsou nezbytnou podmínkou pro rozhodování o
změnách v území, resp. v těchto plochách. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a posouzení vlivu
navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí zástavby, a tedy
kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy bytové a o jaké
max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě,jejíž součástí jsou též plochy Z2, Z3 a Z4 i zbytková část plochy Z1) nebyly totiž žádné záměry ani
jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním dokumentu, jsou vymezeny pouze
zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelné plochy Z2 a Z4 nejsou z hlediska vlivů na krajinný ráz
vhodné pro zástavbu vícepodlažních bytových domů .
Co se týče požadavku, aby územní studie, jejichž zpracováním byly změny a rozhodování o nich
v předmětných plochách podmíněny, byly pořízeny ještě před vydáním územního plánu Tišnov, tak tomu je
v zásadě vyhověno, neboť pořizovatel zpracoval zadání územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou
(součástí řešeného území jsou též plochy Z2, Z3, Z4 a zbytková část plochy Z1) a byl též vybrán
zpracovatel, který na základě uzavřené smlouvy o dílo tuto územní studii zpracoval. Ještě před zahájením
opakovaného veřejného projednávání návrhu ÚP Tišnov dle ust. § 30 odst. 4 stavebního zákona schválil
pořizovatel možnost využití této územní studie podle § 25 stavebního zákona a poté vložil data o této studii
do evidence územně plánovací činnosti. Možný negativní vliv na urbanizaci sídla tak byl prověřen a
rovněž tak bylo prověřeno, že nedojde k poškození architektonického výrazu města Tišnov.
Z výše uvedeného vyplývá, že požadavky Zadání na ochranu a rozvoj hodnot, včetně těch enviromentálních,
byly v rámci řešení již projednávaného návrhu ÚP Tišnov splněny a v návrhu ÚP upraveném pro
opakované veřejné projednání je řešení návrhu ÚP po prověření výše uvedenou územní studií a
preventivním hodnocením krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou doplněno o podrobnější řešení
veřejných prostranství a podmínky prostorového uspořádání (např. výšková hladina zástavby max. 2 NP +
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podkroví, intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30 %, charakter zástavby –
příměstská zástavba, struktura zástavby – řadové uspořádání respektující uliční prostor). Lze proto
konstatovat, že návrh ÚP respektuje v Zadání uvedené v kapitole F) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot
území, a to včetně namítajícím zmiňovaného požadavku pod nadpisem „3. Enviromentální hodnoty: písm.
a) Pro ochranu krajinného rázu a image města navrhnout diferenciaci území z hlediska významu pro
charakter města a krajiny a tím diferencovat i jeho ochranu pomocí regulativů.“ a rovněž respektuje
v Zadání uvedené v kapitole „ d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou
koncepci a koncepci uspořádání krajiny)“, a v lokalitě Hony z Kukýrnou pak zejména respektuje
požadavek pod bodem „5. Nové rozvojové plocha pro bydlení navrhnout do území zajišťující pohodu
bydlení při zachování harmonie s okolní krajinou, preferovat rozvoj severním směrem.“
Námitka 5:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstva ze dne 26.6.2008 které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno.
Závazné zadání obsahuje i základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny.
Požaduji, aby byly dodrženy požadavky zadání obsažené na str. 8 v kapitole Základní požadavky na
urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, zvláště v bodech 5., 7., 9. a 10. Dále požadují
respektovat u nově navržených ploch bydlení Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6 a Z 8 vyhlášku č. 501/2006 Sb. a
její § 7. Také požaduji, aby prostor plochy veřejných prostranství v lokalitě Hony Za Kukýrnou obsahoval
hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal a tím byl splněn požadavek zastupitelstva na lokální sportoviště.
Odůvodnění:
Závazné zadání obsahuje v kapitole d): Základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci krajiny v
bodech 5., 7., 9. a 10. shrnutí požadavků na dodržení udržitelného rozvoje území pro plochy bydlení a v
nich požadavky na zajištění pohody bydlení při zachování harmonie s okolní krajinou, v prostorovém
uspořádám území upřesnit diferenciaci území z hlediska ochrany hodnot v území, definuje požadavek na
udržitelný rozvoj území i po stránce hygieny prostředí a to omezením negativních vlivů na prostředí
exhalacemi a hlukem, požaduje podporovat zásady zdravého města rozvojem nemotorové dopravy a
rozšiřováním ploch parkové zeleně a požaduje pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel rozvíjet
areály lokálních sportovišť. Nic takového není návrhem územního plánu města Tišnov v lokalitě Hony Za
Kukýrnou požadováno. To je zjevné porušení závazného zadání schváleného zastupitelstvem. Pro
vymezování ploch s rozdílným využití platí vyhláška č. 501/2006 Sb., ve kterém je závazný požadavek na
plochy veřejných prostranství a stanoveno, že na dva hektary zastavitelných ploch bydlení musí být
vymezena plocha veřejných prostranství o výměře nejméně 1000 metrů čtverečních.
Plochy Z 1 až Z 6 o celkové výměře 14,5 hektaru, které spolu sousedí a tvoří jeden celek, mají návrhem
územního plánu určenou plochu veřejných prostranství Z 99 o výměře pouhých 900 metrů čtverečních.
Vyhláška ovšem požaduje pro výše uvedené plochy Zl až Z6 plochu o výměře 7 000 metrů čtverečních
veřejných prostranství. Bez splnění tohoto požadavku nelze považovat za splněné parametry pro základní
identitu obyvatelstva, to je soudržnosti občanů požadovaných v základních definicích účelu územního
plánování.
To samé platí i pro navrhovanou plochu smíšenou obytnou SO 8 v lokalitě pod Květnicí o výměře čtyři
hektary, která nemá žádnou plochu veřejných prostranství navrženu a stanovenu.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitce, ve které namítající uvádí, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním, a požaduje, aby byly dodrženy
požadavky zadání obsažené na str. 8 v kapitole Základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny, požaduje respektování u navržených ploch bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 vyhl. č.
501/2006 Sb. a její § 7, požaduje, aby prostor plochy veřejných prostranství v lokalitě Hony za Kukýrnou
obsahoval hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal, a tím byl splněn požadavek zastupitelstva na lokální
sportoviště, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.5:
Nelze souhlasit s tvrzením namítajícího, že zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 a Z6, vymezené v návrhu
ÚP pro bydlení, a zastavitelná plocha Z8, vymezená jako plocha smíšená obytná, jsou v rozporu se
Zadáním, konkrétně s požadavky uvedenými v Zdání v kapitole d) pod nadpisem „Základní požadavky na
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urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny“. Namítající totiž ani neuvádí konkrétní skutečnosti,
kterými by nebyly dodrženy základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny,
pokud jen odkazuje obecně na tuto koncepci. V odůvodnění své námitky následně uvádí dva konkrétní
požadavky týkající se urbanistické koncepce, aby u zastavitelných ploch bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a
u plochy smíšené obytné Z8 byla respektováno ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a aby pro regeneraci
duševních a fyzických sil obyvatel byly rozvíjeny areály lokálních sportovišť.
Předně změny v zastavitelných plochách Z1,Z2, Z3 Z4, Z5 Z6 (plochy bydlení- individuální) i
v zastavitelné ploše Z8 (plocha smíšená obytná SO) jsou podmíněny zpracováním územní studie
zahrnující zpřesnění a doplnění podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (jako je např. výšková regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity využití pozemků). Jedná – li se o plochy
pro bydlení i o plochy smíšené obytné, je v nich přípustné využití mimo jiné i pro pozemky veřejných
prostranství a sídelní zeleně a též související dopravní a technickou infrastrukturu, to zahrnuje i přípustnost
vybudování cyklostezky. Stanovené podmíněně přípustné využití v plochách bydlení zahrnuje stavby a
zařízení doplňující funkci bydlení, např. zázemí ke stavbě hlavní, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště
…, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.
Jak už je výše uvedeno, co se týče možnosti umístění hřišť v lokalitě Hony za Kukýrnou, v podmínkách
využití zastavitelných ploch pro bydlení bylo již v projednávaném návrhu ÚP podmíněně přípustné využití
také pro pozemky veřejných i soukromých hřišť, dětských hřišť i bazénů, a to za podmínky, že nebudou
snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a budou slučitelné s bydlením a budou
sloužit zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. V zastavitelných plochách Z44, Z45 a Z46 pro
veřejnou zeleň a parky (ozn. ZP) byla v projednávaném návrhu ÚP mimo jiné přípustná dětská hřiště.
Kromě toho byla před opakovaným veřejným projednáním návrhu ÚP Tišnov zpracována Územní studie
v lokalitě Hony za Kukýrnou, ve které byly prověřeny možnosti umístění hřišť pro dospívající děti i dospělé
a následně v rámci této územní studie byla na části plochy Z46 (plocha sídelní zeleně ZP –veřejná zeleň,
parky) vymezena samostatná zastavitelná plocha pro sportovní hřiště na Honech za Kukýrnou, která byla
převzata do návrhu ÚP Tišnov jako zastavitelná plocha Z101 pro občanského vybavení OSx – tělovýchova
a sport, specifická. Z výše uvedeného plyne, že námitce ohledně požadavku na zajištění možnosti umístění
hřiště pro odrostlé děti je plně vyhověno a že návrh ÚP je v této oblasti v souladu se Zadáním.
K argumentaci namítajícího o nedodržení vyhl. č. 501/2006 Sb. a jejího ust. § 7, tj. požadavku na plochu
veřejného prostranství ve vztahu k návrhovým plochám bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 je nutno uvést, že
plochy veřejných prostranství jsou vymezeny nejen samostatně, tj. zastavitelnou plochou Z99 a Z92
v lokalitě Hony za Kukýrnou, ale do ploch veřejných prostranství (viz § 34 zákona o obcích) náleží i
zastavitelné plochy Z 44, Z 45, Z 46 – se způsobem využití veřejná zeleň, parky. Za veřejné prostranství
jsou považovány pozemky, které jsou ve vlastnictví státu , města a ostatních vlastníků, pokud jsou
každému volně přístupné bez omezení a svou povahou slouží veřejnému užívání. Plochy veřejné zeleně a
parků do této kategorie náleží. K tomu je nutno dodat, že v rámci všech uvedených zastavitelných ploch
pro bydlení i ploch smíšených obytných jsou pozemky veřejných prostranstvích také přípustné. Pro
zastavitelnou plochu Z8 (plocha smíšená obytná za penzionem v lokalitě pod Květnicí) jsou plochy
veřejných prostranství vymezeny ještě i samostatně jako zastavitelné plochy Z73 a Z84.
Zastavitelné plochy veřejných prostranství v lokalitě Hony za Kukýrnou jsou tedy vymezeny buď přímo
jako plochy Z99 a Z92 s názvem veřejná prostranství (ozn. U), nebo jako plochy náležející dle ust. § 34
zákona o obcích též k veřejným prostranstvím, v uvedené lokalitě se konkrétně jedná o plochy Z 44, Z 45,
Z 46 se stanoveným způsobem využití jako plochy sídelní zeleně ZP - veřejná zeleň a parky (o výměře
cca 5,33 ha). Tyto plochy veřejné zeleně a parků, které svým stanoveným využitím spadají pod veřejná
prostranství, více než dostatečně splňují požadavek ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. pro
zastavitelné plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 a Z6, nebotˇ celková výměra těchto zastavitelných ploch pro
bydlení činí cca 11,7 ha .
Z výše uvedeného plyne, že požadavky Zadání, které namítající zejména požaduje, jsou v rámci řešení
návrhu ÚP Tišnov splněny.
Námitka 6:
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P 5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
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výstavbu. Požaduji, aby tato plocha přestavby zařazením do územního plánu byla posouzena prověřením
územní studií z důvodu neudržitelnosti prostorového zastavění a poměru jednotlivých druhů staveb, které
jsou v této ploše územním plánem stanoveny a tato územní studie byla předložena zastupitelstvu ke
schválení jako nedílná součást územního plánu.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu pro plochu přestavby P 5 umožňuje v ní stavby, které nejsou přijatelné z hlediska
souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcím vyhláškami. Celková plocha parcel lokality přestavby P 5
je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního řízení pro stavbu
„Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů čtverečních. Zbytek výměry je tedy určen pro
bytovou zástavbu. Na žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na
výkrese namalovány tři bytové domy neurčité podlažnosti. Z návrhu územního plánu předloženému k
projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší
varianta zastavění lokality přestavby P 5 umožňovala investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti
patrech a podkroví. Investor se ale v připomínce dožadoval změny této regulace a zdůvodnil jí nezákonností
ve vztahu k regulačnímu plánu. Nutno podotknout, že územní plán o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarovaná nezákonnost je tedy pouze pocitová. Z vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohy č. 7
jasně vyplývá požadavek na stanovení výšky zástavby a počtu pater v textu návrhu územního plánu. Z
vyhovění jeho připomínce se dá ale dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše
přestavby P 5 umožňovala postavení osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního
plánování naprosto neudržitelná a porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona. V
žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P 5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Není
možné plochu rozdělit na 70 % pro komerční občanské vybavení a pouze 30 % pro bytovou výstavbu.
Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně využit předpokládanou návštěvností centra a tak
nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající plochu kolem tří osmipatrových domů. Není ani
stanovena plocha či poměr zeleně a plochy pro veřejná prostranství.
Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy o osmi patrech jsou ve vztahu k oboustranné sousední
zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a architektonických koncepcí města Tišnov a
výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 6:
Námitce, ve které podatel požaduje, aby plocha přestavby P5 byla posouzena prověřením územní studií z
důvodu neudržitelnosti prostorového zastavění a poměru jednotlivých druhů staveb, které jsou v této ploše
územním plánem stanoveny a aby tato územní studie byla předložena zastupitelstvu ke schválení jako
nedílná součást územního plánu, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 6:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO. Plochy smíšené
obytné jsou určeny k polyfunkčnímu využití a obvykle se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem
na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využívání není účelné členit území na
plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a zařízení, snižujících
kvalitu prostředí v této ploše (např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby – viz §
8 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
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2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je přesto již stanovena max.
hladina zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na
základě posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Požadavku, aby tato územní studie byla předložena zastupitelstvu ke schválení jako nedílná součást
územního plánu nelze ze zákonných důvodů vyhovět. Územní plán vydává dle ust. § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, a to formou opatření obecné povahy podle
správního řádu. Možnost využití územní studie dle § 25 stavebního zákona schvaluje v souladu s ust. § 30
odst. 4 stavebního zákona pořizovatel, a to v přenesené působnosti.
Námitka 7:
Požaduji, aby v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání byla stanovena regulativem
závazná výška staveb bytových domů na tři patra a podkroví z důvodu možného zneužití pro bezdůvodné
navýšení už postavených bytových domů.
Odůvodněni:
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více jak třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických opatření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 7:
Námitka, ve které podatel požaduje, aby byla stanovena regulativem závazná výška staveb bytových domů
na tři patra a podkroví (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č.7), se
zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 7:
Namítající nespecifikuje, jaké plochy se tato námitka týká. V této souvislosti je třeba se nejdříve odkázat
na doplňující podmínky využití území, které jsou v návrhu ÚP stanoveny pro plochy zastavitelné a plochy
přestavbové v části C.2. Zastavitelné plochy a v části C.3.Plochy přestavby. V územních plánech měst není
vhodné paušálně stanovovat jednotný regulativ výšky zástavby, který by navíc přikazoval, jak uvádí
namítající, „závaznou výšku staveb bytových domů na 3 patra a podkroví“. Na území města Tišnova jsou
v rámci stávající zástavby, zejména pak zástavby z druhé poloviny dvacátého století realizovány domy,
skupiny domů (např. bytové domy U Humpolky) nebo i celé části zástavby na sídliště pod Klucaninou i
pod Květnicí, včetně stavby penzionu, které mají více než 3 NP+ podkroví. Také proto by požadavek
namítajícího na stanovení dokonce „závazné výšky staveb bytových domů“ , tedy zřejmě i u stávající
zástavby, jeví nejen nereálný, ale zejména u změn stávající zástavby by takový postup odporoval zásadám,
respektive úkolům, a cílům územního plánování, a z hlediska urbanisticko - architektonického by nebyl pro
zastavěné území města zdůvodnitelný. V návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je jak v plochách
zastavitelných (kap. C.2), tak v plochách přestavbových (kap. C. 3) v doplňujících podmínkách využití
území max. výšková hladina zástavy na území města již uvedena a navíc je nebo bude u většiny
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zastavitelných ploch max. výška zástavby (či přímo staveb) upřesněna v územních studiích (např. u
zastavitelných ploch Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z8) dále i v rámci posouzení vlivu na krajinný ráz (např. u
přestavbové plchy P5).
Kromě toho v návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání pro město Tišnov (tj. bez
jeho místních částí) je stanovena výšková hladina pro novou zástavbu bytovými domy max. 3 NP +
podkroví nebo ustupující podlaží, pokud není v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území
stanoveno jinak. K tomu je třeba dodat, že pokud namítající ve svém požadavku uvádí výšku staveb 3 patra
+ podkroví, znamená to totéž co 4 NP (nadzemní podlaží) + podkroví a v tom případě se jeho požadavek na
stanovení regulativu u nové zástavby bytovými domy jeví nedůvodný a nadbytečný, neboť byl
v projednávaném návrhu ÚP, ke kterému byla tato námitka podána, již splněn.
A dále pro zastavěné území města bylo a zůstává v návrhu ÚP stanoveno (viz část F.3 návrhu ÚP Tišnov),
že zvyšování podlažnosti v zastavěném území je přípustné pouze na základě posouzení souladu
s charakterem okolní zástavby a podmínky nezhoršení pohody bydlení a ochrany krajinného rázu.
Z uvedeného vyplývá, že v návrhu ÚP Tišnov jsou podmínky prostorového uspořádání týkající se výškové
hladiny zástavby dostatečně a citlivě stanoveny.
Námitka 8:
Návrh územního plánu který bude dne 6.2.2014 projednán s veřejností obsahuje i zjevný rozpor s
požadavky na územní plánování a to v návrhové ploše Z 96. Tato plocha je i v současně platném územním
plánu určena pro komerční využití pro občanskou vybavenost Od, distribuce, ubytování a restaurační
zařízení. Požaduji, aby byl zachován tento způsob využití a aby nedošlo k bezdůvodné změně v
prostorovém uspořádání této plochy.
Odůvodnění:
V návrhu územního plánuje naprosto bezdůvodně pro plochu zastavění Z 96 určen v doplňujících
podmínkách využití území i regulativ intenzity využití pozemků na 90 % pro zastavěnou plochu a 10 % pro
zeleň. V textové části návrhu územního plánuje pod bodem F.2.5. Občanského vybavení i stanovém
regulativů pro OK - Občanské vybavení komerční. Zde je ve stanovení podmínek prostorového uspořádání a
stanovení ochrany krajinného rázu stanovena intenzita využití pozemku: v zastavěných i zastavitelných
plochách - zastavěná část pozemku max. 50 %. Pokud se nejedná o dostavbu proluky nebo kompaktní
uspořádání zástavby. Tento pozemek není rozhodně prolukou a ani součástí kompaktní zástavby. Proto je
nezdůvodnitelné použití regulativu ve prospěch zastavění na úrovni 90 %, tak jak to požaduje regulativ u
plochy Z 99. Všechny komerčně využívané návrhové plochy občanského vybavení musí mít parkovací
stání, a nedá se předpokládat, že by byl důvod u nich stanovovat naprosté vybetonování celé plochy. Z
hlediska využití stavby je nutno předpokládat, že stavba bude mít vstupní trakt a zásobovací. Z tohoto
důvodu musí být zásobovací trakt odstíněn izolační zelení a nedostatek této plochy v kombinaci s použitým
stavebním řešením způsobí v budoucnu ve vztahu k sousedícím bytovým domům a jejich uživatelům velké
problémy. Uzemní plán by ale tyto problémy měl řešit svým návrhem pro prostorové využití navrhované
plochy a ne je způsobovat.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 8:
Námitka, ve které namítající požaduje, aby zastavitelná plocha Z96 zůstala určena stejně jako v současně
platném ÚPN SÚ Tišnov pro „komerční využití pro občanskou vybavenost, a aby zastavěná část pozemků
v této ploše nečinila 90%, (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č.8), se
zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 8:
Zastavitelná plocha Z96 má v návrhu ÚP stanovený způsob využití OK - občanské vybavení komerční,
přičemž v ÚPN SÚ Tišnov byla vymezena jako plocha návrhová s funkčním využitím Od – distribuce,
ubytovací a restaurační zařízení. V ÚPN SÚ Tišnov i v návrhu ÚP Tišnov je tato plocha vymezena jako
plochy občanského vybavení se zaměřením na komerční využití a rovněž i s možností bydlení a podmínky
využití stanovené pro tuto plochu v ÚPN SÚ Tišnov a nyní v návrhu ÚP Tišnov se proto nijak zásadně
neliší. Tato návrhová plocha s funkčním využitím občanské vybavení komerční i nadále souvisí se
zvyšující se životní úrovní obyvatel, projevující se ve zvýšených nárocích na nová zařízení obchodu,
kvalitního stravování a ubytování. Stanovené využití v návrhu ÚP OK – občanské vybavení komerční
pokrývá stanovené využití v ÚPN SÚ Tišnov (funkční využití Od), a to pouze s potlačením využití pro

____________________________________________________________________________ 50

distribuci, což je v souladu se Zadáním (viz požadavky v zadání pod. písm. f) Ochrana a rozvoj hodnot
území bod 3, písm. k) Respektování podmínek hygieny prostředí. V daném případě se jedná o důvodnou
plochu s funkcí související s okolními zastavěnými i zastavitelnými plochami bydlení Z1,Z2, Z3, Z4, Z5 a
Z6 tak, aby v rámci koncepce rozvoje občanského vybavení i v této části byla pokryta potřeba obyvatel.
Další kriteria stanovující rámec pro využití uvedeného území v rámci prostorového a funkčního uspořádání
a ochrany krajinného rázu stanoví doplňující podmínky využití území v podobě: výškové hladiny
zástavby ( max. 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží ), intenzitě využití pozemků ( za situace, kdy
se jedná o malou rozlohu plochy (cca 0,27 ha), v rámci které budou řešeny i dopravní plochy, včetně ploch
pro parkování , je stanovena min. plocha zeleně v této ploše v rozsahu min. 10 %.
Zastavitelná plocha Z96 pro občanské vybavení komerční byla do návrhu ÚP Tišnov, jak již bylo výše
uvedeno, převzata z ÚPN SÚ Tišnov, kde byla vymezena jako plocha občanského vybavení O a jako
směrná část územního plánu byly vymezeny podmínky funkčního využití s upřesňujícím účelem využití
Od - distribuce, ubytovací a restaurační zařízení. Nicméně v ÚPNSÚ Tišnov v obecně závazné vyhlášce
obce byly pro plochy občanského vybavení stanoveny obecnější funkční regulace, které připouštěly kromě
uvedených činnosti též veřejnou správu a administrativu, školství, kulturní a vzdělávací činnost,
zdravotnictví a sociální péči, sportovně rekreační zařízení, veřejné stravování a ubytování, služby osobní a
podmíněně přípustné zde jsou menší kapacity bydlení, nezávadné výrobní a komerční zařízení, nezbytná
technická a dopravní infrastruktura.
V návrhu ÚP je zastavitelná plocha v návaznosti na současně platný ÚPNSÚ a ním stanovenou
urbanistickou koncepci vymezena též jako plocha občanské vybavenosti O s podrobnější specifikací OK –
občanské vybavení komerční. V souladu s tím jsou v ploše Z96 v návrhu ÚP přípustné: - pozemky staveb a
zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, - pozemky veřejného
občanského vybavení a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých
forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační). Podmíněně přípustní je zde bydlení za podmínky, že se nejedná
o RD, že jde o doplňující využití a že nebudou překročeny limitní hodnoty negativních vlivů stanovené
právními předpisy pro příslušné bydlení, zejména pak hygienické limity hluku. Z uvedeného zřetelně
vyplývá, že stanovené využití plochy Z96 v návrhu ÚP je podobné jako tomu bylo v ÚPN SÚ Tišnov a
navíc je stanoveno cíleněji a vhodněji pro potřeby obyvatel lokality Hony za Kukýrnou, aby i oni mohli mít
obchody a jiné služby blíže a pěšky dostupné od svých domovů.
Vzhledem k omezené výměře plochy Z96 i jejímu umístění mezi stávající zástavbou v lokalitě Hony za
Kukýrnou se jeví takto stanovený min. podíl zelně (tj. min 10 % celé plochy) pro optické odclonění od této
zástavby jako dostatečný. Pokud se v rámci řešení podrobnější dokumentace prokáže, že je nutno směrem
k obytné zástavbě zajistit protihlukové opatření, bude ho zapotřebí řešit jinými prostředky a ne izolační
zelení, která se bude muset po výstavbě teprve osadit. Kromě toho stanovené podmínky prostorového
uspořádání v územním plánu umožňují, aby byl podíl zeleně v této ploše vyšší než těch 10 % a situování
konkrétního záměru včetně podílu zeleně a případně i protihlukových opatření bude řešeno až ve zmiňované
podrobnější dokumentaci a prověřeno v rámci územního řízení.
Námitka 9:
Požaduji, aby byl do doby schválení nového územního plánu dodržen současně platný územní plán města
Tišnova a dodržována grafická část mapových podkladů, tak jak to na v Článku 3 - vymezení pojmů,
požadováno Vyhláškou č. 37 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov a je tedy
závazné.
Odůvodnění:
V ploše navazující je na ploše s prostorovým a výškovým regulativem 2Br/s současného platného územního
plánu města Tišnov stavěn třípatrový bytový dům s odstupujícím podlažím. Tato plocha je ale grafickou
částí územního plánu určena vyhláškou č. 37 pro rodinné domy a předmětná výstavba je tedy v rozporu s
platným územním plánem.
Nedílnou součástí těchto námitek k návrhu územního plánu města Tišnov je i 21 archů věcně shodné
připomínky k návrhu územního plánu s 298 podpisy občanů Tišnova.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 9:
Námitce, spočívající v požadavku, aby do doby schválení nového ÚP Tišnov byl dodržen současně platný
ÚPN SÚ Tišnov (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č. 10), se
vyhovuje.
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 9:
Požadavek namítajícího, „aby byl do doby schválení nového územního plánu dodržen současně platný
územní plán města Tišnova a dodržována grafická část mapových podkladů, tak jak to je v Článku 3 vymezení pojmů, požadováno Vyhláškou č. 37 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
Tišnov a je tedy závazné.“, je sice oprávněný a zákonný, ale vůbec se netýká navrženého řešení návrhu
ÚP Tišnov, a proto je jako námitka proti tomuto návrhu zcela nedůvodný. ÚPN SÚ Tišnov bude v souladu
se zákonnými předpisy platit do doby nabytí účinnosti nového ÚP Tišnov.
17) Jiří Blaha, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3389/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jiří Blaha
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícího rodinného domu
- objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 833 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
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V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.
V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na
změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
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Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
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navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖWXspol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří löw a Ing.
Eliška Zimová).
Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
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Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícího rodinného domu
- objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 833 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
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2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícího rodinného domu
- objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 833 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí

____________________________________________________________________________ 57

- respektovat podmínky OP železnice
- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
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Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
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připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.
Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖWXspol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a
Ing. Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícího rodinného domu
- objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 833 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
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textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:
„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.

____________________________________________________________________________ 61

Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou“Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající započítává
i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové zástavbě.
Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího centraTrnec“
jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícího rodinného domu
- objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 833 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
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vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
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zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz MarekHanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
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nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
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18) Tomáš Schovánek a Ing. Jana Schovánková, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č.
j. MUTI 3333/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Tomáš Schovánek a Ing. Jana
Schovánková
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova č.p. 847, Tišnov 666 03
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov
Podatelé:

Tomáš Schovánek
Ing. Jana Schovánková
oba bytem Těsnohlídkova č.p. 847, 666 03 Tišnov 3

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
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považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.
V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na
změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.1 :
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
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ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖWXspol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří löw a Ing.
Eliška Zimová).
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Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
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Jsme ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
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rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí
- respektovat podmínky OP železnice
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- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
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krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
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případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.
Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖWXspol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a
Ing. Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:

____________________________________________________________________________ 74

„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.
Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
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k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou“Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající započítává
i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové zástavbě.
Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího centraTrnec“
jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
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Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
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hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz MarekHanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
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Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
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19) Miroslav Krejčí, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3338/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Miroslav Krejčí
Adresa/ Sídlo: Hanákova č.p. 424, Tišnov 666 03
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov
Podatel:

Miroslav Krejčí
Hanákova č.p. 424, 666 03 Tišnov 3

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.
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V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na
změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).

____________________________________________________________________________ 81

Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖWXspol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří löw a Ing.
Eliška Zimová).
Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
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Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
.
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Obsah námitky
Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
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změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí
- respektovat podmínky OP železnice
- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
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„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
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Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.

____________________________________________________________________________ 87

Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖWXspol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a
Ing. Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:
„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
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žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.
Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
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upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou“Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající započítává
i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové zástavbě.
Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího centraTrnec“
jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
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P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
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501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz MarekHanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
20) Ing. Jaroslav Řezníček, Ing. Soňa Řezníčková, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod
č. j. MUTI 3339/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Jaroslav Řezníček, Ing. Soňa
Řezníčková,
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Adresa/ Sídlo: Hanákova č.p. 423, Tišnov 666 03
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov
Podatelé:

Ing. Jaroslav Řezníček
Ing. Soňa Řezníčková
oba bytem Hanákova č.p. 423, 666 03 Tišnov 3

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.
V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na

____________________________________________________________________________ 94

změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
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sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖWXspol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří löw a Ing.
Eliška Zimová).
Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
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navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
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Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
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obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí
- respektovat podmínky OP železnice
- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
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Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
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Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
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případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.
Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖW spol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a Ing.
Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:
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„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.
Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
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k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou “Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající
započítává i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové
zástavbě. Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího
centra Trnec“ jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
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Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
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hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz MarekHanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
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Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
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21) Marie Jančarová, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3339/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Marie Jančarová
Adresa/ Sídlo: Šikulova 1362, Předklášteří 666 02
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov
Podatelé:

Marie Jančarová
Šikulova č.p. 1362, 666 02 Předklášteří

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.
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V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na
změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
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ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖWXspol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří löw a Ing.
Eliška Zimová).
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Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
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Jsem vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
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na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí
- respektovat podmínky OP železnice
- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
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Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
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krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
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případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.
Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖW spol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a Ing.
Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:
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„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.
Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
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k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou“Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající započítává
i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové zástavbě.
Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“
jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
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Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
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hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz Marek Hanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
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Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
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22) JUDr. Ladislava Mičková, podání: ze dne 14. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3443/2014
MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: JUDr. Ladislava Mičková
Adresa/ Sídlo: U Pily č.p. 874, Tišnov 666 03
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov
Podatelé:

JUDr. Ladislava Mičková
U Pily č.p. 874, 666 03 Tišnov 3

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu - objektu
bydlení na ulici U Pily č.p. 874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č.
470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.
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V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na
změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
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ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖW spol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří Löw a Ing.
Eliška Zimová).
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Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva

____________________________________________________________________________ 125

Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu - objektu
bydlení na ulici U Pily č.p. 874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č.
470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
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na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu - objektu
bydlení na ulici U Pily č.p. 874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č.
470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí
- respektovat podmínky OP železnice
- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
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Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
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krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
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dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.
Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖW spol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a Ing.
Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu - objektu
bydlení na ulici U Pily č.p. 874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č.
470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
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podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:
„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.
Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
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nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou“Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající započítává
i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové zástavbě.
Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího centraTrnec“
jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu - objektu
bydlení na ulici U Pily č.p. 874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č.
470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
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Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
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hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz MarekHanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
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Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
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23) Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č.
j. MUTI 3395/2014 MěÚ Tišnov
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace,
statutární zástupce : MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Tišnov p.o.
Adresa /Sídlo: Purkyňova č.p. 279, Tišnov 666 13
Věc: Připomínka k návrhu nového Územního plánu Tišnova
Organizace :
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
Statutární zástupce: MUDr. Bořek Semrád, CSc. ředitel nemocnice Tišnov p.o.
Adresa :
666 16 Tišnov, Purkyňova č.p. 279
Důvod námitky:
Záměr na modernizaci Nemocnice Tišnov p.o. v nadcházejícím období byl schválen zřizovatelem, jímž je
KÚ Jm kraje, v závěru roku 2013. Záměr vychází ze zpracované dokumentace Modernizace Nemocnice
Tišnov, jejíž II. etapa výstavba lůžkového traktu situovaná na stávajícím pozemku nemocnice parc. č. 1481
k.ú Tišnov v bezprostřední blízkosti stávající budovy, zasahuje do části nezastavěného pozemku lesa
(PUPFL), který je ve vlastnictví města Tišnova. Námitka byla vyvolána Vyjádřením z hlediska ÚP k tomuto
záměru (MěÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu pod zn.MUT11454/2014/OÚPSŘ/DM
ze dne 21.1.2014), ve kterém je uvedeno, že pozemky p. č. 1477/1, p. č. 1477/4 a p. č. 2428 v k. ú. Tišnov
se dle platného ÚPN SÚ Tišnov nachází v krajinné zóně přírodní ozn. Zlp – lesoparky, kde je výše uvedený
záměr nepřípustný. V projednávaném návrhu územního plánu Tišnov jsou tyto pozemky obdobně vymezeny
jako součást plochy přírodní, ve které je tento záměr rovněž nepřípustný.
Lokalizace přístavby lůžkového traktu na pozemku nemocnice Tišnov je v souladu s jeho funkčním
vymezením dle stávajícího ÚP na místě demolovaného východního pavilonu. Respektuje celistvost
pozemku nemocnice, který slouží jako městský park a zachovává jeho stávající vzrostlou kvalitní zeleň..
Poloha nového objektu přístavby je limitována ochranným pásmem vzdušného vedení VN a terenní
konfigurací ve východní části stávajícího pozemku nemocnice.
Záměr na modernizaci nemocnice Tišnov vyžaduje s odkazem na pořízenou dokumentaci nezbytnou
dopravní obsluhu, napojenou z ulice Purkyňovy. Prověřováním jiných možností dopravního napojení a
obsluhy celého areálu včetně lůžkového traktu nebylo i s přihlédnutím k terénnímu převýšení nalezeno
efektivní a ekonomicky zdůvodnitelné řešení, které by nezasáhlo do části sousedních pozemků p. č. 1477/1
(dle KN druh pozemku lesní pozemek), p. č. 1477/4 (dle KN druh pozemku lesní pozemek) a p. č. 2428 (dle
KN druh pozemku ostatní plocha a způsob využití ostatní komunikace) v k. ú. Tišnov.
Získání části pozemku PUPFL v uvedeném rozsahu záboru pro jeho budoucí zástavbu a pro dopravní
plochy i zařízení technického vybavení je podmínkou nebytnou k uskutečnění záměru modernizace
nemocnice v Tišnově ve veřejném zájmu.
Údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a to :
Vlastnické právo: Město Tišnov, nám Míru 111, 666 01 Tišnov
Pozemky: p. č. 1477/4 (dle KN druh pozemku lesní pozemek), p. č. 1477/1 (dle KN druh pozemku lesní
pozemek) a p. č. 2428 (dle KN druh pozemku ostatní plocha a způsob využití ostatní komunikace) v k.ú.
Tišnov
Odůvodnění připomínky :
Nemocnice využívá zákonné možnosti uplatnit v rámci lhůty na projednávání nového ÚP Tišnova
připomínku, jejímž cílem je rozšíření stávajícího pozemku Nemocnice Tišnov o části nezastavěných
pozemků nyní ve vlastnictví města Tišnova (cca 785 m²). Vyhovění připomínce umožní provedení
příslušné změny připravovaného územního plánu spočívající v začlenění požadovaných částí pozemků do
plochy občanského vybavení veřejného , která je pro areál nemocnice vymezena v projednávaném návrhu
územního plánu Tišnov. Tato požadovaná úprava umožní, aby zamýšlená výstavba lůžkového traktu
nemocnice Tišnov byla situována v souladu s novým územním plánem Tišnov. Na získaných částech
předmětných pozemků bude provedena i přeložka stávající účelové komunikace.
Nemocnice proto využívá zákonné možnosti uplatnit v rámci stanovené lhůty při projednávání nového
ÚP Tišnova námitku, jejímž účelem je provedení takové změny projednávaného návrhu územního plánu,
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která by umožnila realizaci lůžkového traktu nemocnice Tišnov na pozemcích dle grafické přílohy k textu
připomínky.
MUDr Bořek Semrád
Ředitel Nemocnice Tišnov p.o.
Příloha (povinná):
Výkres vymezeného území dotčeného námitkou v měř. 1 : 1000
kopie Informace o dotčených pozemcích (cuzk.cz)
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitka, ve které Nemocnice Tišnov p. o., zastoupená MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem nemocnice,
požaduje, aby v územním plánu Tišnov byla na částech pozemků p. č. 1477/1; 1477/4 a 2428 v k. ú. Tišnov
(o výměře cca 785 m²) vymezena zastavitelná plocha pro rozšíření stávající plochy občanského vybavení
veřejného (ozn. OV) za účelem umístění plánované stavby lůžkového traktu Nemocnice Tišnov, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Podání, ve kterém Nemocnice Tišnov p. o., zastoupená MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem nemocnice,
požadovala, aby v územním plánu Tišnov byla na částech pozemků p. č. 1477/1; 1477/4 a 2428 v k. ú.
Tišnov (o výměře cca 785 m²) vymezena zastavitelná plocha pro rozšíření stávající plochy občanského
vybavení veřejného (ozn. OV) za účelem umístění plánované stavby lůžkového traktu Nemocnice Tišnov,
vyhodnotil pořizovatel jako námitku. K tomuto závěru dospěl na základě informací získaných od
Jihomoravského kraje, vlastníka pozemků i staveb Nemocnice Tišnov, kterou zřídil jako svou příspěvkovou
organizaci, přičemž ve zřizovací listině se kromě jiného uvádí, že tato příspěvková organizace ve správních
řízeních jedná jménem vlastníka, tj. Jihomoravského kraje.
Pozemky p. č. 1477/1 (druh pozemku dle KN: lesní pozemek); 1477/4 (druh pozemku dle KN: lesní
pozemek) a 2428 (dle KN druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) v k. ú. Tišnov,
jejichž část o výměře cca 785 m² požaduje v námitce Nemocnice Tišnov začlenit do svého areálu, jsou ve
vlastnictví Města Tišnova a jeho zastupitelstvo nemělo v této věci ani po jednání se zástupci Nemocnice
Tišnov a též Jihomoravského kraje jednoznačný názor. Umístit část plánované stavby lůžkového traktu
nemocnice na tyto pozemky bylo, jak uvádí sám podatel námitky (viz vyjádření odboru územního plánování
ze dne 21. 1. 2014), v rozporu se současně platným územním plánem sídelního útvaru Tišnov, a proto v té
době uplatnil i tuto námitku.
Následně však nechal investor Nemocnice Tišnov zpracovat alternativní architektonickou studii pod názvem
„Modernizace Nemocnice Tišnov II. etapa lůžkový trakt – úprava 2014“ (zhotovitel STUDIO Z Brno,
06/2014), která byla odboru územního plánování MěÚ Tišnov doručena spolu se žádostí o vyjádření. V této
studii byl celý navrhovaný záměr dle platného ÚPN SÚ Tišnov umístěn v zastavěném území v ploše pro
občanské vybavení a sport, ozn. OZ – zdravotnická a sociální zařízení a toto jeho situování už rozšíření
plochy občanského vybavení nevyžadovalo. K tomuto alternativnímu záměru se vyjadřovalo i Město
Tišnov, které uvítalo, že nebude nutno překládat stávající účelovou komunikaci (pozemek p. č. 2428)
v úseku podél Nemocnice Tišnov. Tato komunikace, která je hlavní přístupovou cestou na horu Klucaninu a
na rozhlednu na jejím vrcholu, by totiž musela být přeložena na soukromý pozemek p. č. 1492/1 v k. ú.
Tišnov (vlastnické právo: SJM Kupský Václav a Kupská Marie).
Vzhledem k tomu, že jednání o výkupech pozemků od soukromých vlastníků jsou většinou velmi
problematické, kromě toho by muselo dojít i k záborům PUPFL (pozemků určených k plnění funkce lesa)
na úpatí hory Klucaniny a proti těmto zásahům lze očekávat odpor místních občanských sdružení i místních
občanů, uvítalo Město Tišnov předloženou druhou alternativní architektonickou studii záměru
„Modernizace Nemocnice Tišnov II. etapa – lůžkový trakt úprava 2014“, která městu umožnila první
alternativu architektonické studie neakceptovat, podanou námitku zamítnout a přitom uskutečnění
modernizace Nemocnice Tišnov nebránit.
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24) Itself s.r.o., podání: ze dne 17. 12. 2013 pod č. j. MUTI /2013 MěÚ Tišnov

itself s.r.o.
Adresa /Sídlo: Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
Věc: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Tišnov a vyhodnocení
předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území a o jejich zveřejnění a vystavení
Ze společného jednání, které se uskuteční dne 6. února 2014 v 17:00 hod. ve velkém sále Městského
kulturního střediska Tišnov v ul Mlýnská 152 v Tišnově, se omlouváme.
Prosíme o respektování našeho vyjádření číslo 12/003673 ze dne 19. 12. 2012, které zůstává nadále
v platnosti.
Přílohou: Situace s orientačním umístěním trasy dálkového optického kabelu DOK-SELF (modře) a KTR
(zeleně) v k. ú. Tišnov.
Vyjádření č.j. 12/003673
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které itself s.r.o. požaduje, aby v textové části návrhu ÚP Tišnov byla zahrnuta jejich
infrastruktura v souladu s poskytnutými údaji v ÚAP aktualizovaných v roce 2012, a to včetně předpokladu
jejího dalšího rozvoje, aby v rámci projektových příprav staveb a jejich územních a stavebních řízení byla
ve spolupráci s firmou SELF servis, spol. s r. o., řešena i tato komunikační infrastruktura, přičemž konkrétní
rozvoj elektronické komunikační sítě však v daném časovém horizontu nejsou schopni specifikovat, se
vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
V textové části odůvodnění projednávaného návrhu ÚP Tišnov byla uvedena stávající technická
infrastruktura, včetně telekomunikačních vedení a jejich ochranného pásma. Konkrétně bylo uvedeno, že
řešeným územím procházejí trasy dálkových kabelů. Tyto trasy jsou vyznačeny v koordinačním výkresu, a
to v souladu s aktuálními ÚAP ORP Tišnov. A dále bylo uvedeno, že rozvojové lokality budou napojeny na
stávající systém v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. Kromě toho bylo a v návrhu ÚP
upraveném pro opakované veřejné projednání zůstává v podmínkách využití stanovených téměř pro
všechny plochy s rozdílným způsobem využití vymezených na správním území města Tišnova přípustné,
případně podmíněně přípustné, vedení technické infrastruktury, tedy i vedení podzemního
telekomunikačního vedení. Z uvedeného vyplývá, že požadavku společnosti iteslf. s.r.o. bylo v podstatě
vyhověno již v projednávaném návrhu ÚP Tišnov. Kromě toho je nyní v upraveném návrhu ÚP pro
opakované veřejné projednání v textové části ( „výrokové“) v kapitole D. Koncepce veřejné infrastruktury
a podmínek pro její umísťování pod nadpisem D.2.4. Elektronické komunikace uvedena v Koncepci rozvoje
uvedeno, že „nejsou navrhovány nové trasy ani nové plochy pro umístění sítí a zařízení elektronických
komunikací; v případě potřeby je v rámci navržených podmínek většiny ploch s rozdílným způsobem
využití možno umísťovat další vedení či zařízení těchto sítí“.
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3. Seznam námitek podaných ve stanovené lhůtě v rámci řízení dle ust. § 52
stavebního zákona, které byly k návrhu územního plánu uplatněny
(opakované veřejné projednání)

č. podatel
1 Kuchař Jiří Ing. Vlasty Pittnerové 1454/7, 621 00 Brno
2 Blaha Jiří, Těsnohlídkova 833, 66603 Tišnov

číslo jednací
doručeno
MUTI 11158/2016 28.4.2016
MUTI 11152/2016 29.4.2016

3
4
5

Schovánek Tomáš a Schovánková Jana Ing., Těsnohlídkova 847, MUTI 11873/2016 04.05.2016
66603
Blaha Jiří, Těsnohlídkova 883, 66603 Tišnov
MUTI 11804/2016 04.05.2016
Jančařová Marie, Šikulova 1362, Předklášteří
MUTI 11784/2016 04.05.2016

6

Krejčí Miroslav, Hanákova 424, 66603 Tišnov

7
8
9
10

Řezníček Jaroslav, Ing., Hanákova 423, 66603 Tišnov
Mičková Ladislava, JUDr., U Pily 874, 66601 Tišnov
Pangrác Milan, Ing., Vohančice 67, 66601 Tišnov
Duda Jan, Pejškov 28, 66601

MUTI 11747/2016
MUTI 11744/2016
MUTI 11836/2016
MUTI 11735/2016
MUTI 12076/2016

04.05.2016
04.05.2016
04.05.2016
04.05.2016
06.05.2016

4. Návrhy rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění, uplatněné k návrhu
územního plánu v rámci řízení dle ust. § 52 stavebního zákona (opakované
veřejné projednání)
1) Ing. Jan Kuchař, podání: ze dne 28.04.2016 pod č. j. MUTI 11158/2016 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Jan Kuchař
Adresa/ Sídlo: Vlasty Pittnerové 1454/7, 621 00 Brno
Námitka:
Věc: Námitka proti návrhu Územního plánu města Tišnov
Podatel:
Jan Kuchař, Vlasty Pittnerové 1454/7, 621 00 Brno, vlastník pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 2466/467,
2466/515, 2466/562
Jako vlastník výše uvedených pozemků podávám námitku proti návrhu Územního plánu města Tišnov.
Žádám, aby ve všech obrazových přílohách, které jsou přílohami návrhu Územního plánu města Tišnov,
byla plocha Zl uvedena jako plocha k prověření územní studií (čili označena jako „/U") a aby pořizovatelem
této studie byla při jejím zadávání zhotoviteli skutečně zařazena celá plocha Z1 do rozsahu území řešeného
touto studií.
Odůvodnění:
V textové části návrhu územního plánu je několikrát konstatováno, že v lokalitě Hony za Kukýrnou bylo
doplněno vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, mimo jiné o zbytkovou (dosud nezastavěnou) část plochy Zl (bydlení).
(Viz též bod 32 v přehledu částí řešení návrhu ÚP Tišnov, které byly od prvního veřejného projednání
změněny).
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Toto doplnění požadavků je správné. při pořizování předchozí Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou
(v r. 2015) pořizovatel bez jakéhokoliv zdůvodnění zahrnul
o své vůli do řešeného území pouze část
plochy Zl.
V obrazových přílohách však nyní všude u plochy Zl stále chybí údaj ,/U". Jest tedy nezbytné, aby všude,
kde tento údaj chybí, byl doplněn a tato plocha byla všude označována jako „Zl/U".
Návrh rozhodnutí o námitce:

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Vymezení ploch pro územní studii se v grafické části upraví v souladu s textovou částí a s bodem č. 32
přílohy k veřejné vyhlášce [Veřejná vyhláška vydaná Městským úřadem Tišnov č.j. MUTI
7065/2016/OÚP/ČH]. Vzhledem k výslovnému zakotvení v námitce uvedené zbytkové části plochy Z1
jakožto jedné z ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územním
studie, v textové části a v příloze k veřejné vyhlášce (viz bod 32) je tato otázka považována za projednanou
s veřejností.

2) Zástupce veřejnosti Jiří Blaha, podání: ze dne 17.04.2016 pod č. j. MUTI
11152/2016 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Zástupce veřejnosti Jiří Blaha
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
Podání námitek k Návrhu územního plánu města Tišnov veřejně projednávaném 27. 4. 2016.
Námitka č. 1.
Podávám námitku proti Příloze k oznámení o konání veřejného projednávání návrhu územního plánu Tišnov
a vyhodnocení vlivu územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území konaného dne, a to části nazvané
Přehled části řešení návrhu ÚP Tišnov, které byly od prvního veřejného projednání změněny.
Odůvodnění námitky.
V přehledu, který je nedílnou součástí návrhu územního plánu je bod bodem 2) napsáno, že plocha Z 72
byla použita pro plochu sídelní zeleně Zl-zeleň ostatní a izolační podél silnice II/379 v lokalitě Hony za
Kukýrnou. Takové číslo silnice v lokalitě Hony za Kukýrnou není!
Bod č. 4, Lhůta pro pořízení územních studií byla stanovena na 4 roky. Nikde v návrhu územního plánu ani
v Odůvodnění není tato podmínka stanovena, natož odůvodněna. V návrhu územního plánu se na str. 72 a
73 v bodě L. stanovují plochy, kde je ve změnách v území požadováno pořízení územních studií. Tyto
plochy jsou vyjmenovány ale o časové platnosti územní studie se nikde nemluví. Stejně tak i v Odůvodnění
návrhu je na str. 122 a 123 pod bodem 9. 11. napsáno o stanovení ploch pro pořízení územních studií a dále
o stanovení platnosti lhůty pro pořízení územních studií, ale žádná lhůta není stanovena.
Bod 12) V koordinačním výkresu byla opravena barva hranice pásma 50 metrů od kraje lesa kolem
Květnice. Přírodní památka Květnice již v současné době nemá stanoveno ochranné pásmo. Tato památka
již nemá ochranné pásmo, ale je to pásmo stavební ochrany 50 metrů od chráněného území ne lesa. Toto
ochranné pásmo lesa je zachováno a ve výkresu znázorněno.
Bod 20) Tady se uvádí, že pro stanovení výškové hladiny zástavby v přestavbové ploše SO P5 byla
stanovena výšková hladina 285 m.n.m. výškového systému Bpv. Bohužel se nikde ve studii neuvádí, jestli
je to výška hřebene střech anebo výška římsy a nikde ve studii není stanovená základní výška plochy, od
které se tento výškový údaj stanovuje!
Poté následuje záhada s devíti ztracenými body, které byly změněny. Bod č. 37. Tady se nám autor tohoto
snaží vnutit, že územní plánování je o podrobnostech půdních vestaveb.
Bod č. 39. V zastavitelné ploše Z8 byla stanovena max. výšková hladina zástavby 3 NP+ podkroví nebo
ustupující podlaží (viz předběžné posouzení vlivu na krajinný ráz). Tady bych si dovolil namítnout, že
autor tohoto bodu předběžnou studii vlivu na krajinný ráz od pa Ing. arch Lőwa nikdy nečetl. Tato studie
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stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky Kukýrna 13, Kukýrna 14 a
Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené konvizuální celky totiž tvoří celou
plochu SO Z8.
Bod č. 40. Tady se tvrdí, že pro novou zástavbu byla stanovena výšková hranice max 3+ 1, mimo lokalit,
kde si přeje investor více pater. Neuvěřitelný soulad s§ 18 a§ 19 stavebního zákona o cílech a úkolech
územního plánování.
Bod č. 61. Byl změněn způsob využití plochy s areálem letního kina, kdy z plochy OV byl prostor z důvodu
veřejného lesoparku změněn na OK občanskou komerční! Neznám důvod, proč by se musela z důvodu
oplocení a zpřístupnění této plochy lesoparku občanům tato plocha měnit na OK občanskou komerční!
Bod č. 64. V tomto bodě se autor snaží tvrdit, že Dům U palce ul. Jungmanova byl označen jako „objekt
charakterizující místní prostředí. Dovolil bych si poznamenat, že takto veřejně slengem popsaná stavba je
patrně dům s názvem Pernštejn a číslem popisným 70 na ul. Jungmanova. Ve výkresové části je v
koordinačním výkresu tato plocha domu namalována modře bez jakékoli identifikace a tato barva je stejná,
jak nedaleká řeka Svratka. U tohoto domu se nic nemění, neboť již na str. 51 prvního projednávané varianty
územního plánu, bylo toto označení stejné: historicky významné stavby.
Dále vznáším námitku proti skutečným změnám v návrhu územního plánu určeném k druhému veřejnému
projednávání, které ovšem nejsou v dokumentu zahrnuty.
Je to především změna v plochách SO, kde v prvním návrhu byl na str. 64 pod písmenem F. 3. v
doplňujících podmínkách stanoven regulativ-velikost ploch pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné
(SO)-max. 2 500 metrů čtverečních. To již v současném návrhu není a proto to musí být změna!
Také se někam ztratila část podmínek: Pro změny využití území a přestavbu budou pro ochranu a rozvoj
urbanistické struktury města respektovány podmínky. Je to devět podmínek a ty už nejsou.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 2:
Námitce č. 1 v bodě č. 2 se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Plocha Z 72 byla použita pro plochu sídelní zeleně ZI – zeleň ostatní a izolační podél silnice II/377 v
lokalitě Hony za Kukýrnou. Označení silnice II/379 představovalo zjevnou písařskou chybu (překlep),
silnice tohoto označení se v lokalitě opravdu nevyskytuje. Ve výroku [kap. C.2 Zastavitelné plochy] i
odůvodnění územního plánu [kap. 9.3.1. oddíl 1) Zastavitelné plochy] je nyní toto označení uvedeno
správně. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o chybu v psaní, která nemá žádný dopad na věcné řešení
(jež nadto není podatelem rozporováno), lze považovat takovéto vyhovění námitce za adekvátní.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 4:
Námitce č. 1 v bodě č. 4 se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Lhůta pro pořízení územní studie byla stanovena na 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu Tišnov. V
rámci prvního veřejného projednání byla řádně projednána lhůta pro pořízení územních studií dokonce v
délce 6 let, na základě poslední judikatury (např. rozsudek Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 23. 09.
2015, sp. zn. 40 A 4/2015-131) byla nicméně lhůta pro opakované veřejné projednání upravena na dobu 4
let. Tato lhůta z textu návrhu pro opakované veřejné projednání vypadla chybou v psaní (v předchozích
textech se tento údaj opakuje, ve výsledném textu pro veřejné projednání byl toliko nedopatřením,
pravděpodobně při přepisování nebo doplňování textu, vypuštěn), byla nicméně výslovně obsažena v bodě
č. 4 Přílohy k Veřejné vyhlášce k oznámení o konání opakovaného veřejného projednání a v tomto směru
je tak i upravenou lhůtu jistě možno vnímat jako projednanou.
Podané námitce se nicméně samozřejmě vyhovuje a ve výroku územního plánu [kap. L. Vymezení ploch a
koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie: lhůta
pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence
územně plánovací činnosti – do 4 let od nabytí účinnosti ÚP Tišnov] i v odůvodnění územního plánu [kap.
9.11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou
pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Lhůta pro pořízení územních studií (do 4 let od
nabytí účinnosti ÚP Tišnov) je stanovena s ohledem na povinnost obce každé 4 roky vyhotovit „Zprávu o
uplatňování územního plánu“, kde se prověří, zda byla územní studie vyhotovena, nebo zda podmínka
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vyhotovení územní studie nadále trvá, případně zda se nezměnily podmínky pro tuto územní studii.] je
nyní předmětný údaj uveden výslovně a správně.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 12:
Námitka č. 1 v bodě č. 12 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
V tomto případě se jedná o přizpůsobení územního plánu skutečnostem, jež jsou reálně dány zejména
zákonem č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, a navazujícími předpisy. Pořizovatel požádal Krajský
úřad Jihomoravského kraje jakožto příslušný orgán ochrany přírody o stanovisko k této části námitky č. 1.
Ve stanovisku Krajského úřadu ze dne 08.06.2016, č. j. JMK 87440/2016, bylo k námitce podatele
potvrzeno, že přírodní památka Květnice byla nově vyhlášena nařízením č. 1 Jihomoravského kraje ze dne
24. 09. 2014, zveřejněném v částce 1 Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje. V čl. 4 nařízení,
týkajícího se vymezení ochranného pásma, je uvedena formulace: „Ochranné pásmo přírodní památky ve
smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
nevzniká.“ Význam této formulace je blíže vysvětlen jednak v návrhu na vyhlášení této přírodní památky,
jednak v důvodové zprávě a to následovně:
„Zvláště chráněné území Květnice tvoří logicky ohraničený kopec s lesními porosty prudce se zvedající
nad okolní terén, kdy většině území, vzhledem k charakteru terénu, nehrozí rušivé vlivy z okolí. Z
uvedených důvodů nebyl důvod zachovat stávající ochranné 50 metrové pásmo, které zde vzniklo dle § 37
odst. 1 zákona o ochraně přírody. Rušivé vlivy z okolí, související zejména s případnými záměry
umísťování výstavby v blízkosti hranic přírodní památky, by mohly teoreticky hrozit pouze podél části
východní hranice chráněného území, kde do její těsné blízkosti (tj. i do stávajícího 50 m ochranného
pásma) již zasahuje stávající zástavba (sídliště, škola apod.).
Nejcennější část tohoto území je však zaregistrována jako významný krajinný prvek s názvem „Lada nad
sídlištěm“ a jako taková požívá dostatečnou ochranu. Významné krajinné prvky jsou dle § 4 odst. 2
chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození
nebo zničení významného krajinného prvku, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové
úpravy, změny kultur pozemků a další činnosti. Registrovaný významný prvek zde tedy plní funkci
ochranného pásma přírodní památky více než dostatečně.
Zbytek potenciálně ohroženého území podél východní hranice chráněného území se překrývá s pozemky
do vzdálenosti 50 m od hranice lesních pozemků (tzv. ochranné pásmo lesa), které mají ochranný režim
daný ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto
ustanovení je k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa nutný souhlas orgánu státní správy
lesů. Vzhledem k výše uvedenému nebylo ochranné pásmo zvláště chráněného území zřízeno.“
Krajský úřad v uvedeném stanovisku dále zdůvodnil, že ochranné pásmo, jeho vyhlášení a ochranný režim
upravuje ustanovení § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jehož text je ovšem
formulován tak, že teoreticky umožňuje dva rozdílné právní výklady, a to na jedné straně ten, že zvláště
chráněné území nemůže existovat bez ochranného pásma (tento se zakládá na druhé větě ust. § 37 odst. 1),
a na druhé straně ten, že ochranné pásmo se vyhlašuje jen tehdy, je-li třeba zabezpečit zvláště chráněné
území před rušivými vlivy z okolí (tento výklad se opírá o větu první ust. § 37 odst. 1).
V právní praxi převážil druhý uvedený výklad, který si vyžádala i praxe odborná, neboť nastává řada
případů, kdy je potřebné vyhlašovat chráněná území bez ochranného pásma, např. proto, že to umožňuje či
vyžaduje konfigurace terénu a specifikum předmětu ochrany. Je skutečností, že se může jednat o výklad
sporný, neboť ačkoli z ustanovení § 37 odst. 1 nepochybně plyne, že lze vyhlásit ochranné pásmo i v
menším rozsahu, než by bylo ochranné pásmo ze zákona, případně ochranné pásmo nepravidelné a při
některých úsecích ochranné pásmo nevyhlásit, zůstává otázkou, zda zákon v současném znění umožňuje
úplné vyloučení ochranného pásma.
V daném případě je nicméně rozhodující, že nařízení kraje, jež zde stanoví zcela výslovně absenci
ochranného pásma, je závazným právním předpisem vydaným v přenesené působnosti ve věcech, v nichž
je k tomu kraj zákonem zmocněn [viz ust. § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)], a
pořizovateli ani jinému orgánu činnému v územním plánování na úrovni obcí nepřísluší posuzovat jeho
zákonnost, je-li účinné a nebylo-li zrušeno (nebo alespoň pozastavena jeho účinnost) příslušným orgánem
(zrušit nařízení kraje pro rozpor se zákonem či jiným právním předpisem může v důsledku toliko Ústavní
soud ČR na návrh věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu – viz ust. § 83
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odst. 3 zákona o krajích).
V obecné rovině lze ještě doplnit, že intepretaci Jihomoravského kraje, jenž vydal uvedené nařízení,
odpovídá novela zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jež je v současné době projednávána
a jež by měla pro futuro současné výkladové otazníky zcela odstranit. Aktuálně poslední návrh textu ust. §
37 odst. 1 v projednávané novele zní: „Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné
krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze
vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné
pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné
pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky
nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. Orgán ochrany přírody
může při vyhlášení zvláště chráněného území stanovit, že se zvláště chráněné území vyhlašuje bez
ochranného pásma.“
S ohledem na vše výše uvedené tedy není pochybením, když ve výkresové části územního plánu Tišnov
není přítomen zákres ochranného pásma přírodní památky Květnice. Zákres přírodní památky plně
odpovídá zákresu, který je součástí nařízení č. 1 Jihomoravského kraje ze dne 24. 09. 2014 o zřízení tohoto
chráněného území, jak potvrzuje i uvedené stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 20:
Námitka č. 1 v bodě č. 20 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Stanovení výškové hladiny v přestavbové ploše SO P5 se věnuje odůvodnění územního plánu v kap. 9.6.
[Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu]. Základní výška, ze které se vychází,
tzv. výchozí výškový bod, je přitom dána v bodě č. 6 přílohy k nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení
geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich
používání (Technické parametry závazných geodetických systémů). Pro stanovení výškové hladiny
zástavby v přestavbové ploše SO P5 byla takto stanovena výšková hladina 285 m n. m. výškového
systému Bpv (285 m n. m. – metrů nad mořem, výškového systému Balt po vyrovnání). Pro bližší
vysvětlení: výškovým systémem Baltský po vyrovnání (zkratka Bpv) se označuje výškový systém
používaný v České republice a dalších zemích. Jeho výchozím výškovým bodem (bodem s nulovou
nadmořskou výškou) je nula stupnice vodočtu umístěného na břehu Baltského moře v Kronštadtu
(nedaleko Petrohradu). Systém je dále definován souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání
nivelačních sítí. Výškové bodové pole tvoří Česká státní nivelační síť (následník bývalé Československé
státní nivelační sítě – ČSJNS) a používá se normální výška (tzv. Moloděnského). Výchozí nivelační bod
české sítě – Lišov – má v tomto systému nadmořskou výšku 564,760 m.
Jde-li pak o namítanou otázku „výškové hladiny zástavby“, resp. zda se má jednat o výšky hřebene střech
či výšku říms, odpověď na tuto otázku vyplývá z odůvodnění územního plánu, kde je popsáno, z čeho
územní plán vychází [viz kap. 9.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu].
Poskytovatelem geodetických prací, Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, bylo provedeno zaměření výšky
hřebene stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily v roce 2012: „Geodetické zaměření
hřebenů střech Areál Pily Tišnov – Trnec“, pro potřeby města a projektantů, jako podpůrný materiál pro
stanovení prostorových regulativů v této lokalitě. Z odůvodnění územního plánu, v němž je popsáno, z
čeho regulace územního plánu vychází, tedy logicky vyplývá, že se bude při posuzování maximální
výškové hladiny jednat o porovnávání střešních kót (hřebenů střech).
V územním plánu se zakotvuje, že plocha proluky (na ploše SO P5) bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Tato plocha bude nutně prověřena územní studií, strategická poloha lokality to vyžaduje. Výslednému
řešení bude potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a to i z hlediska výběru vhodného zpracovatele. Jedná se
o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce rozvoje města a
jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 37:
Námitka č. 1 v bodě č. 37 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Odůvodnění územního plánu vysvětluje v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu], že půdní vestavby patří svou podrobností do prostorových regulativů, protože ovlivňují
zásadním způsobem výšku, podlažnost a charakter zástavby. V podmínkách prostorového uspořádání
(zejména pro občanské vybavení, a tedy i pro plochy smíšené obytné) byla přitom navržena možnost
využití střešního prostoru nejen pro půdní vestavby, ale též pro realizaci ustupujícího podlaží, a to s
ohledem na charakter okolní zástavby.
Bod 37 tedy zcela zjevně poukazoval na změnu, že v určitých vhodných, územním plánem vymezených
plochách (např. plochy smíšené obytné či občanského vybavení), je možné realizovat kromě půdních
vestaveb, které slouží k využití volných nevyužitých půdních prostor (stávající střešní prostory) beze
změny výšky budovy, i změnu dosavadní bytové jednotky nástavbou, konkrétně formou ustupujícího
podlaží. Na základě shora uvedeného lze shrnout, že stanovení podmínek prostorového uspořádání, tedy
tak aby byla zajištěna i možnost využití nástaveb formou ustupujícího podlaží s ohledem na charakter
okolní zástavby mimo využívání stávajících půdních prostor, je jedním z úkolů územního plánování.
Při posouzení potřeby takové změny v území je možné konstatovat, že je přínosem zejména s ohledem na
životní prostředí, a to vzhledem k nulovému záboru zemědělského půdního fondu, což je nesporný obecně
prospěšný veřejný zájem a zároveň umožňuje uspokojování potřeby bydlení i pro budoucí generace.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 39:
Námitka č. 1 v bodě 39 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Podatel upozorňuje na fakt, že v zastavitelné ploše Z8 byla stanovena maximální výšková hladina zástavby
3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, přestože v předběžné studii vlivu na krajinný ráz od Ing. arch.
Löwa bylo doporučeno omezení zástavby na max. 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží.
Na začátek je třeba uvést, že plocha Z8 (lokalita „pod Květnicí“) tvoří okrajové pásmo severně od již
zastavěného území sídlištěm Květnice. Zastavitelná plocha Z8 je vymezená jako plocha smíšená obytná a
je navržena zejména pro rozvoj bydlení (s možností rodinných i bytových domů) a pro občanské vybavení.
Sídliště Květnice nejseverněji uzavírá ulice Králova, tvořená čtyřpatrovými panelovými domy a
čtyřpatrovými objekty Centra sociálních služeb. Jedná se o odlesněné úbočí kopce Květnice s mírně
spádnicovým terénem, který přechází směrem ke komunikaci III/3773 na Lomnici v podstatě do roviny.
Dále je faktem velmi podstatným, že Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou
zpracované společností LÖW & spol., s.r.o., není závazným podkladem, ale jeho smyslem bylo vytvořit
informační základ pro pořizovatele, potažmo zhotovitele územního plánu.
Původním záměrem bylo spíše uvolnění regulativů v této oblasti, případně se přiklonit jen ke stanovení
povinnosti zpracování územní studie pro každé rozhodování o změnách v území, kterou by byla stanovena
i maximální výšková hladina zástavby. Na základě výsledků prvního veřejného projednání návrhu opatření
obecné povahy však převážil názor, že existuje silná obava z nedostatku regulace této oblasti, a proto se po
odborném zvážení celé situace pořizovatel spolu se zhotovitelem návrhu územního plánu přiklonil k
navýšení celkového objemu regulace zásahů do území na ploše Z8, a to především kvůli značnému
potenciálu této oblasti.
Zpracovatel vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních podmínek. Učinil tak v
kapitole F.2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, konktrétně v
podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. Zastavitelné plochy a C.3. Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležité je třeba považovat
kapitolu F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu, kde je jasně vymezeno, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení
územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna
touto územní studií. Tímto došlo k nastavení zásadní ochrany krajinného rázu, neboť ke každému
konkrétnímu záměru bude zapotřebí souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 12 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Navýšení maximální výškové hladiny je tak odrazem ochrany veřejného zájmu na uspokojování potřeb
obyvatel města, obzvláště s ohledem na úmysl pořizovatele, že v dané lokalitě nemusí být situovány
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výlučně rodinné domy. Zastavitelné plochy je nutné vymezovat tak, aby byla pokryta potřeba různých
skupin obyvatel a byl tedy zohledněn i ekonomický aspekt možné výstavby pro občany města, kteří si
nemohou dovolit realizaci stavby rodinného domu. Pořizovatel se tímto způsobem snažil o náležité
vyrovnání tendencí části soukromých zájmů k omezení výstavby na minimum, části soukromých zájmů na
výstavbě a podnikání v této oblasti a veřejných zájmů na uspokojování širokého spektra potřeb občanů, a
zároveň na šetrném přístupu k životnímu prostředí a ochraně přírody a krajiny, resp. k minimalizaci zásahů
do krajinného rázu. Z tohoto důvodu bude při rozhodování o změnách v území vypracovávána územní
studie, příp. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Pořizovateli se takto zvolené řešení jeví jako jediné,
které relevantně koordinuje zájmy soukromé a veřejné.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 40:
Námitka č. 1 v bodě č. 40 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Návrh územního plánu je zpracován v souladu s § 18 a 19 zákona č. 183/2006, Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), neboť mimo jiné vytváří předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a uspokojuje potřeby současné
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Stanovení různé výškové hladiny
zástavby v různých plochách na území města samo o sobě nijak nemůže porušovat ust. § 18 a 19
stavebního zákona. Právě stanovování podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb v jednotlivých plochách s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, je jedním z
úkolů územního plánování.
Výšková hladina zástavby byla stanovena s ohledem na charakter území, nové zastavitelné plochy byly
prověřeny Preventivním hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou a Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha P5 – bývalá pila v Trnci (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014) a respektují
toto hodnocení. Územní plán dále stanovuje možnost upřesnění výškové hladiny (resp. podlažnosti) na
základě územní studie a dále umožňuje stanovení výškové hladiny v zastavěném území, v souladu s
charakterem okolní zástavby.
Pro novou zástavbu bytovými domy v Tišnově byla výšková hladina zástavby upravena na max. 3 NP +
podkroví nebo ustupující podlaží (obdobně jako v ÚPN SÚ Tišnov), pokud není jinak (konkrétněji)
stanovena. K tomu viz kapitola F.3 - zvyšování podlažnosti v zastavěném území je přípustné pouze na
základě posouzení souladu s charakterem okolní zástavby a podmínky nezhoršení pohody bydlení a
ochrany krajinného rázu; v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní studie a
prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna touto územní studií.
Je třeba mít na zřeteli, že maximální výšková hladina stanovená územním plánem není jediným
regulativem, který dopadá na každý jednotlivý stavební záměr. Zcela jiná bude situace tam, kde je každé
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie či posouzením vlivu záměru na
krajinný ráz, a kde tedy bude výšková hladina závazně stanovena těmito nástroji. Jak bylo uvedeno výše,
nelze tak tvrdit, že samotné připuštění rozdílných výškových hladin napříč územím města představuje
nenaplnění úkolů a cílů územního plánování. Naopak se jedná o zákonem vyžadovanou koordinaci
soukromých zájmů na výstavbě a uspokojování kulturních a civilizačních potřeb a veřejných zájmů na
estetických a urbanistických hodnotách, stejně jako na ochraně krajinného rázu.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 61:
Námitka č. 1 v bodě č. 61 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Podatel zpochybňuje úpravu vymezení plochy areálu letního kina Tišnov pro opakované veřejné
projednání. V návrhu územního plánu pro první veřejné projednání byla tato plocha vymezena jako plocha
občanského vybavení veřejného (OV). Přípustné využití zde umožňovalo pouze stavby, činnosti a zařízení
občanského vybavení veřejné infrastruktury a s ním související služby.
Na základě prvního veřejného projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem identifikoval
nesoulad současného i plánovaného budoucího využití areálu letního kina Tišnov s tímto vymezením a dal
pokyn zpracovateli uvést vymezení této plochy do souladu s reálným i s plánovaným využitím, tak aby
bylo možno ve větší míře uspokojit veřejný zájem související s kvalitou trávení volného času pro občany
města Tišnova.
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Vypořádání těchto otázek se podrobně věnuje odůvodnění k námitce č. 8 téhož podatele. Nad rámec tam
uvedeného lze ještě vysvětlit, že již v současné době město Tišnov, které je vlastníkem areálu letního kina,
využívá část areálu ke komerčním účelům a zbylou část pronajímá jiným podnikatelským subjektům.
Areál letního kina přitom není v současné době využíván v dostatečné míře a neposkytuje služby
uspokojující dostatečně poptávku veřejnosti. Město Tišnov proto připravuje jeho rozsáhlou rekonstrukci, s
níž souvisí i plán na novou výstavbu wellness centra včetně restaurace, tak aby byla pokryta poptávka
občanů po těchto službách.
Zároveň je předpokládána úprava hlediště kina včetně jeho zázemí. U navazující zalesněné části areálu je
počítáno s rekultivací na lesopark, včetně umístění dětských herních prvků (lezecká stěna, dětské hřiště).
Úprava vymezení z plochy občanského vybavení veřejného na občanské vybavení komerční (OK) byla
tedy provedena z toho důvodu, že stanovené podmínky využití této plochy všechny veřejnosti v budoucnu
přístupné aktivity v plném rozsahu umožňují. Uvedené oplocení nebylo podmínkou pro stanovení
doplňujících podmínek, bylo uvedeno pouze v té souvislosti, že polyfunkčně využívaný areál bude
pravděpodobně v budoucnu alespoň v některých částech oplocený a případně střežen. Tyto podrobnosti
nicméně již dále nebudou přímo v územním plánu popisovány.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 64:
Námitka č. 1 v bodě č. 64 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Objekt č. p. 70 (Pernštejn), slangově veřejností nazývaný jako dům „U Palce“, byl v textové části návrhu
územního plánu pro první veřejné projednání označen jako objekt charakterizující místní prostředí a
tradici. Vymezení bylo provedeno na základě průzkumů a rozborů území, které předcházely návrhu
územního plánu. Zde byly vytipovány objekty, které sice nejsou památkově chráněné, ale jejich ochrana je
důležitá pro zachování kontinuity, historické paměti a doložení stavitelské zralosti v různých vývojových
etapách výstavby města Tišnova. Jedná se o architekturu, která je dokladem kulturní vyspělosti obyvatel
ve snaze zachovat tyto hodnoty budoucím generacím.
Barevné vymezení objektů charakterizující místní prostředí a tradici v grafické části návrhu územního
plánu pro opakované veřejné projednání se jeví pořizovateli jako jednoznačné, je definované modrou
plochou s černým liniovým ohraničením; barva není při pozorném prohlédnutí totožná s řekou Svitavou.
Část námitky č. 1 ve věci neuvedení Změny ve stanovení doplňujících podmínek prostorového
uspořádání zástavby v plochách SO v příloze k oznámení o konání opakovaného veřejného
projednání
Návrh rozhodnutí o námitce č.1 v uvedené části:
Námitka č. 1 ve věci neuvedení Změny ve stanovení doplňujících podmínek prostorového uspořádání
zástavby v plochách SO v příloze k oznámení o konání opakovaného veřejného projednání se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Výčet upravených doplňujících podmínek prostorového uspořádání zástavby v plochách SO byl uveden v
textové části návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání, lze tedy mít také za to, že tato
změna byla projednána s veřejností. Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu.] vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití byly odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích
fázích zpracování územního plánu, a to na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní
úrovni (průběžně aktualizované metodické informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního
plánování). Odůvodnění tohoto postupu se dále podrobně dotýká odůvodnění k námitce č. 5 téhož
podatele, na něž se na tomto místě pro stručnost a přehlednost odkazuje.
Část námitky č. 1 ve věci „ztráty části podmínek“
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v uvedené části:
Námitka č. 1 ve věci „ztráty části podmínek“ se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
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V návrhu územního plánu pro první veřejné projednání byla na str. 65 textové části obsažena podkapitola
„Pro změny využití území a přestavbu budou pro ochranu a rozvoj urbanistické struktury města
respektovány podmínky“. Po přezkoumání pořizovatel spolu s určeným zastupitelem došel k závěru, že
tyto podmínky jsou v podstatě identické s podmínkami obsaženými v předchozí podkapitole „Podmínky
ochrany krajinného rázu“ (str. 64). Z tohoto důvodu byl návrh pro opakované veřejné projednání upraven
ve smyslu sloučení těchto podmínek do kapitoly „Podmínky ochrany krajinného rázu, ochrany a rozvoje
hodnot území“ a veřejně projednán. Po obsahové stránce je tedy tato část námitky nedůvodná.
Námitka č. 2.
Namítám, že v návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením
plochy přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy soukromými.
Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění: „řeší požadavek
vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské vybavení" stává přímým
porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že § 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat stav
území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech jsem o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu nenašel.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů jsem nic z výše uváděných požadavků nečetl.
V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. Nejsem si vědom, že bych se při čtení textů územního
plánu o něčem výše uvedeném dočetl.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! V případě včasného pořízení takovéto studie,
která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být prověřením tato lokalita
určena k
individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.2:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
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namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato
plocha vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto
případě požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V
textové části ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V
ÚPNSÚ je dále uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská.
Provozovna má negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise
popílku). Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči
okolní obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci
bylo tak dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což
bylo dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z
roku 2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné,
že by bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této
plochy. V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do
střednědobých a dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen.
Zároveň pak tato změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního
plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly
zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly
územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě,
že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha
bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která
přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy
navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo
kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími
odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze
dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města
vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které
svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na
severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný
ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území;
v sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení,
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu.
Prověření územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat
zvýšenou pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování
urbanistické koncepce rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření
příležitosti. Z tohoto důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto
nemohlo v budoucnu dojít. Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o
konkrétním budoucím využití ploch, tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro
tyto plochy konkretizována územní studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití
reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné
s reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu,
vytvářejícího krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale
naopak žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků
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(ostatně jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby).
Samotné přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je
však v rámci územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva
byly navrženy z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů
vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona
zvláštní právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby
je požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem
soukromým (souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci
využití ploch SO je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro
bydlení a rozhodování o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie,
která patří mezi priority města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití
přestavbové plochy P5. Celkově se tak tvrzení podatele námitky jeví jako nepodložené, přičemž je namístě
uvést, že vymezení přestavbové plochy P5 jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního
veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze
prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu
shora uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví
základní koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní
studie má kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy
nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití
strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak
samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace,
kdy bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude
široký okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie
navrhne možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v
území vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, či zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a
soukromých zájmů nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha
bude využívaná tímto způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry,
není to již předmětem řešení územního plánu.
Námitka č. 3.
Namítám, že jednotlivé plochy SO uváděné v návrhu územního plánu mají při své shodnosti využití
naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání dne 27. 4. 2016 je na straně 16
zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- obsluha území - z navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí O respektovat
navržený koridor VT1
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- respektovat podmínky OP Květnice -vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu
- výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující
podlaží
- intenzita využití pozemků- rodinné domy-zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy-zastavěná
plocha pozemku max. 40 %
- charakter zástavby-příměstská zástavba
- struktura zástavby-řadové uspořádání, respektující uliční prostor
Je to zajímavé tím, že se sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil
počet pater, ale max. výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie
posouzení vlivu na krajinný ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální
výškovou hladinu pouze 2+1 pro plochu Z8! Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde
zveřejněno.
Dále je nesmírně zajímavé, z čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se
počítají chodníky a parkoviště. Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v
praxi realizován!
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu stanoveny počty pater a poměr
výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento poměr nelze
stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu!
Tady to není?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a ta stanovuje výškovou hladinu 285
m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i osmipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj o nikde nezkontrolovatelné výšce 285 m.n.m„
Prostorová exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podatel poukazuje v této námitce na rozdílně definovanou prostorovou regulaci jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v
území, tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro
rozdílnou morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení
prostorových regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji
regulovat ty plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena
maxima pro intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde
konkrétnější parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je
umožněna tím, že se jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na
kterou navazuje plocha Z8, je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
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regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je
výškově složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky
hřebene stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem
geodetických prací, Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech
Areál Pily Tišnov – Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje
maximální výškovou hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících
staveb.
Jak již bylo uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je však oproti
ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má za úkol
ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového uspořádání
v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které bude
respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice II.
třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz.
V souhrnu vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně
odůvodněny rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
Námitka č. 4.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustnému využití ploch bydlení ve všech
variantách.
Na str. návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str. 46, 47 a 48 v podmínečně
přípustném využití uvedeno:
Podmíněně přípustné využití:-související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se
jedná o pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67 :
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu- (plochy bydlení B, BR,
BH) - podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního charakteru - velikost
pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon anebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej); 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu tak byly v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla v
kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu, omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním
zákonem a jeho příslušnými vyhláškami.
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Námitka č. 5.
Namítám, že návrh územního plánu předloženém na veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ
velikosti plochy pozemku obchodního využití v plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno
na str. 64 návrhu územního plánu z roku 2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů
čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá
využitá pro tuto komerční aktivitu mimo ploch OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské
komerční mají stanoven poměr ploch zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným
i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka č. 5 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly odstraněny
některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to na
základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr
ploch zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a
služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde
není podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude
pořízena územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na druhou část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy
občanského vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ.
Plochy jsou určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby,
tělovýchovu a sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické
infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená,
izolační, lesopark). U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný
poměr.
Námitka č. 6.
Namítám, že stanovení plochy přestavby č. 34 a č. 35 neodpovídá potřebám parkování u letního kina. V
posouzení vlivu těchto ploch a rámci SEA nejsou nikde tyto plochy vyhodnoceny, jenom na str. 51 se v
tabulce záboru můžeme dočíst o velikosti plochy přestavby č. 34. Ta je násobně menší jak plocha
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přestavby č. 35 a přesto zabírá plochu 1018 metrů čtverečních. Tato plocha je na straně letního kina ul.
Hornická. Plocha přestavby č. 35 je bez udání výměry a podle velikosti se sousední plochou může mít tak
4 000 metrů čtverečních. Tato plocha parkoviště zasahuje do plochy čerstvě vysázených stromů
pořízených za dotace min. život. prostředí a svoji velikostí je snad určena na parkování nákladních
automobilů! Žádám, aby tato plocha P 35 nebyla v územním plánu stanovena, neboť plocha parkování P
34 je svoji kapacitou dostatečná.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 6:
Námitka č. 6 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 6:
Z návrhu územního plánu vyplývá, že přestavbová plocha P34 má výměru 1018 m2 a přestavbová plocha
P35 má výměru 607 m2. Určení výměr je uvedeno v textové části odůvodnění návrhu územního plánu v
kapitole 14.3. [Tabelární vyhodnocení lokalit s navrženou změnou využití]. Odůvodnění územního plánu v
kap. 9.4.1. [Koncepce dopravní infrastruktury, oddíl Statická doprava] vysvětluje, že plochy přestavby P34
a P35 pro parkování u letního kina jsou navrženy pro parkování osobních vozidel. Plocha P34 o velikosti
1018 m2 je určena pro 40 parkovacích stání (25 m2/1 parkovací stání) a plocha P35 o velikosti 607 m2 je
určena pro 24 parkovacích stání.
Při koncentraci ploch občanské vybavenosti v dané lokalitě (OV, OK, OS) byl tento návrh parkovacích
ploch vyhodnocen jako v podstatě jediné možné řešení pro zajištění obsluhy území dopravou v klidu
(parkování). Situace dopravy v klidu v rámci řešeného území města Tišnova byla podrobně analyzována
již v dokumentaci „Problematika parkování v Tišnově - organizace parkování jako příspěvek k revitalizaci
veřejného prostoru“ z května 2012, zpracované Ing. Adolfem Jebavým, Alternativní dopravní studio. Z
této analýzy vyplynulo, že situace dopravy v klidu, mimo jiné v ul. Hornické, je deficitní a její řešení je
proto nezbytné.
K tvrzenému nevyhodnocení posouzení vlivu ploch P34 a P35 v rámci procesu SEA je třeba uvést, že na
straně 50 „Posouzení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí procesem SEA“ zpracované
společností LÖW & spol., s.r.o. je vyhodnocení nově vymezených přestavbových ploch P34 a P35
obsaženo. Územní plán pak stanovuje základní urbanistickou koncepci, v tomto případě vymezil změnu
části stávající plochy OS - občanského vybavení – zařízení sportu a rekreace a části stávající plochy Oš –
občanského vybavení – školská zařízení (vymezení dle současně platného územního plánu sídelního
útvaru Tišnov). Nově tedy v návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání byly vymezeny
plochy přestavby P34 a P35 se způsobem využití DP/V - plochy dopravní infrastruktury. Plocha DP
umožňuje jak situování zmíněných parkovacích ploch, tak i veřejné a izolační zeleně. Dále bylo vymezeno
návrhem územního plánu, že tyto plochy jsou určeny pro vybudování veřejně prospěšných staveb (index
V) - veřejných parkovišť. Tato úprava tedy doplnila urbanistickou koncepci o plochy, které dle
doplňujících podmínek využití území otevírají prostor pro realizaci chybějícího veřejného parkoviště pod
letním kinem v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území. Obecným požadavkem na vymezování ploch v rámci územního plánování je vytváření veřejných
prostranství, je-li to nezbytné.
Závěrem je namístě doplnit, že umísťování konkrétního záměru na vybudování veřejného parkoviště, a to
pouze v nezbytném rozsahu (kapacitě) dle potřeby území a v koordinaci se stávající zelení se netýká
podrobnosti územního plánu, ale bude předmětem až navazujících řízení při umísťování předmětného
záměru dle stavebního zákona.
Námitka č. 7.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam je
pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou,. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby byl požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem mnohem důsledněji
zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná. Zmíněné
stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
- Havlíčkuv
Brod.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 7:
Námitka č. 7 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 7:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní
zeleně nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a
rozvoje hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel,
jedná se o významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého
hřbitova, vzrostlá zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a
ostatní stromořadí v ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající
důležitou funkci biologickou, hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je
nutné pro udržení genia loci města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při
obnově a prováděných dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté
dřeviny, které svým charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí
v budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Námitka č. 8.
Vznáším námitku proti naprosto nesrozumitelně požadované změně plochy letního kina z plochy OV
občanské veřejné na plochu OK občanské komerční. Její argumentace na změnu na lesopark již umožňuje
současné označení a další důvod v podobě potřeby oplocení plochy před diváky navštěvující areál bez
vstupenky je vysloveně komický. Tento důvod je uveden na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu a
je jistě míněn pořizovatelem vážně.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 8:
Námitka č. 8 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 8:
Na str. 80 textové části odůvodnění návrhu územního plánu se nově určuje způsob využití OK - občanská
vybavenost komerční u plochy Z 100. Podání v této námitce č. 8 se dle všeho týká právě nově vymezené
plochy Z100. Návrh územního plánu pak při vymezování plochy Z 100 zohledňuje současné využití této
lokality. Aktuálně území totiž slouží jako izolační zeleň za stávající bytovou zástavbou na ulici Halasově,
tvoří tedy přirozenou bariéru vůči hluku případně vznikajícímu při provozování areálu letního kina.
Koncepčně je tedy tato plocha součástí areálu letního kina, což návrh územního plánu ve svém vymezení
nyní upravuje.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.3.1 [Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně], oddíle 1) Zastavitelné plochy, plocha Z100 OK, vysvětluje, že rozšíření plochy letního
kina, zahrnující úzký pruh lesa na západním okraji plochy, je navrženo územním plánem pro vytvoření
dostatečně velké přírodní plochy, která slouží jako ochranná zeleň vůči okolní bytové zástavbě a aby zde
mohl být zřízen také lesopark, jako součást tohoto občanského vybavení. Takové rozšíření je pak v
souladu se stávajícím i budoucím využitím plochy – OK – občanské vybavení – komerční.
Využití plochy letního kina bylo změněno z původně navrhovaného OV – občanské vybavení veřejné na
OK – občanské vybavení komerční tak, aby v areálu letního kina mohlo zůstat letní kino se souvisejícími
stavbami, restaurace, aby zde byla možnost případně umístit malý pivovar k této restauraci, saunu a další
podobné služby (samotné město Tišnov připravuje realizaci celkové rekonstrukce areálu letního kina s
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využitím veřejných prostředků, když lze, byť již poněkud nad rámec řešeného, zmínit, že předpokladem
pro poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů je mj. samozřejmý
soulad s územním plánem). Původně navrhované využití plochy by tedy neumožnilo plnohodnotný rozvoj
areálu tak, aby mohl veřejnosti poskytnout veškeré očekávané služby. Odůvodnění vztahující se k otázkám
oplocení a případnému problému neplatících diváků bylo vzhledem k absenci relevantního vztahu k
problematice územního plánování vypuštěno, v tomto směru tedy bylo podateli fakticky vyhověno.
U letního kina by měl být zřízen také lesopark; z uvedených důvodů byla místo plochy OV vymezena
plocha OK s možností situování lesoparku. Kromě toho byl rozšířen celý areál o pozemek p. č. 1476/22
(dle KN les ve vlastnictví Města Tišnov) a o pozemek p. č. 1476/24 (dle KN sad ve vlastnictví Města
Tišnov). Pozemek p. č. 1476/22 byl vymezen jako zastavitelná plocha Z100.

3) Tomáš Schovánek a Ing. Jana Schovánková, podání: ze dne 04.05.2016 pod č.
j. MUTI 11873/2016 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Schovánek Tomáš a Schovánková Jana
Ing..
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova č.p. 847, 666 03 Tišnov
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
Podatelé:
Tomáš Schovánek
Ing. Jana Schovánková
oba bytem Těsnohlídkova č.p. 847, 666 03 Tišnov 3
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17. 3. 2016, sp. zn: SMUTI 28279/2011, Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP
Tišnov"). Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu
uvedené podává podatel své níže uvedené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatelé jsou ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného
domu - objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú.
Tišnov, zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno – venkov.
Vymezení území dotčeného námitkou
Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
Námitka č. 1.
Podatel namítá, že byl porušen §18 a§19 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Odůvodnění námitky.
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
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harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění:
„řeší požadavek vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské
vybavení" stává přímým porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že§ 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat stav
území jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu není.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů nic z výše uvedených požadavků není.
V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. V návrhu územního plánu není nic výše citovaného
obsaženo.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! Také je pochybením územního úřadu
neprověření nemožnosti odbočení směrem na Brno z pozemku ve vlastnictví manželů Martinkových.V
případě včasného pořízení takovéto studie, která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být
včasným prověřením tato lokalita určena k individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
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Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné
přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní
právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
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analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
se tak tvrzení podatele jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové plochy P5
jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem
opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů pro plochu přestavby P5 a požaduje jejich doplnění tak , aby
výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádá o doplnění regulativu k
intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a plošných
regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů v územní
studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí o námitce se uvádí, že rozhodnutím soudu
bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v
území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
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území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výduchu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a tak se dá
předpokládat i cosi hranatého krabicového typu, nestanovení konkrétní výšky hřebene střech či římsy
posledního patra a úvahy a ani tím co se stane v situaci, kdy uplyne marná doba pro pořízení územní
studie. Také se studie nevěnuje pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku ve vlastnictví JUDr.
Mičkové, to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní dominantu chráněné přírodní
památky Květnice.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic 11/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8) uváděné v návrhu územního
plánu mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Dále je nesmírně zajímavé, z
čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se počítají chodníky a parkoviště?
Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v praxi realizován!
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a stanovuje výškovou hladinu 285
m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné výšce 285 m.n.m..
Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale počet pater je každému jasný. Prostorová
exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
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2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolil ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to je přízemních rodinných domů s podkrovím v této lokalitě plochy
přestavby P 5 SO.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena povinnost zpracování územní
studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám uvádí.
Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů“.
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechna konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
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rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, vznášené Nejvyšším správním
soudem vůči zastupitelstvu obce, pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka
pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou
výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení
stability systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do
práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 02. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu jako (např.) závazné stanovisko svého druhu.
Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní
problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
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kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech
variantách a následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o
pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².

____________________________________________________________________________ 162

Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon a nebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. Návrh územního plánu předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů čtverečních a
samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v neprospěch
bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 plochy bývalé pily na Trnci
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK občanské komerční není nikde
v návrhu územního plánu stanovena , protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
Návrhu územního plánu na str. 14 a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je na
všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace,
obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních,
smíšených obytných a ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
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zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
výsadbou, takže za pečlivého zájmu úřadu z ní zbylo jen torzo a jedna cedulka, která na tuto zelenou
dominantu města upozorňuje.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
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Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Podatel zároveň odkazuje na své námitky, které podal k návrhu ÚP pro 1. veřejné projednání z roku 2014.

4) Jiří Blaha, podání: ze dne 04.05.2016 pod č. j. MUTI 11804/2016 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jiří Blaha
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova č.p. 883, 666 03 Tišnov
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
Podatel:
Jiří Blaha
bytem Těsnohlídkova č.p. 883, 666 03 Tišnov
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17. 3. 2016, sp. zn: SMUTI 28279/2011, Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP
Tišnov"). Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu
uvedené podává podatel své níže uvedené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícím rodinného
domu - objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 883 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú.
Tišnov, zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno
– venkov.
Vymezení území dotčeného námitkou
Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
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Námitka č. 1.
Podatel upozorňuje na porušení §18 a§19 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Odůvodnění námitky.
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění:
„řeší požadavek vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské
vybavení" stává přímým porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že§ 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat stav
území jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu není.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů nic z výše uvedených požadavků není.
V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. V návrhu územního plánu není nic výše citovaného
obsaženo.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! Také je pochybením územního úřadu
neprověření nemožnosti odbočení směrem na Brno z pozemku ve vlastnictví manželů Martinkových. V
případě včasného pořízení takovéto studie, která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být
včasným prověřením tato lokalita určena k individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
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negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné
přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
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rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní
právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
se tak tvrzení podatele jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové plochy P5
jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem
opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů pro plochu přestavby P5 a požaduje jejich doplnění tak, aby
výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádá o doplnění regulativu k
intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a plošných
regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů v územní
studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
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stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí o námitce se uvádí, že rozhodnutím soudu
bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v
území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výduchu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a tak se dá
předpokládat i cosi hranatého krabicového typu, nestanovení konkrétní výšky hřebene střech či římsy
posledního patra a úvahy a ani tím co se stane v situaci, kdy uplyne marná doba pro pořízení územní
studie. Také se studie nevěnuje pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku ve vlastnictví JUDr.
Mičkové, to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní dominantu chráněné přírodní
památky Květnice.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic 11/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8) uváděné v návrhu územního
plánu mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Dále je nesmírně zajímavé, z
čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se počítají chodníky a parkoviště?
Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v praxi realizován!
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a stanovuje výškovou hladinu 285
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m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné výšce 285 m.n.m..
Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale počet pater je každému jasný. Prostorová
exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolil ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to je přízemních rodinných domů s podkrovím v této lokalitě plochy
přestavby P 5 SO.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena povinnost zpracování územní
studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám uvádí.
Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů“.
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
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maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechna konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, vznášené Nejvyšším správním
soudem vůči zastupitelstvu obce, pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka
pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou
výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení
stability systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do
práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 02. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu jako (např.) závazné stanovisko svého druhu.
Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní
problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
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V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech
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variantách a následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o
pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon a nebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. Návrh územního plánu předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů čtverečních a
samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v neprospěch
bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 plochy bývalé pily na Trnci
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK občanské komerční není nikde
v návrhu územního plánu stanovena , protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
Návrhu územního plánu na str. 14 a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je na
všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace,
obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních,
smíšených obytných a ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.

____________________________________________________________________________ 173

Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
výsadbou, takže za pečlivého zájmu úřadu z ní zbylo jen torzo a jedna cedulka, která na tuto zelenou
dominantu města upozorňuje.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Podatel zároveň odkazuje na své námitky, které podal k návrhu ÚP pro 1. veřejné projednání z roku 2014.
5) Marie Jančařová, podání: ze dne 04.05.2016 pod č. j. MUTI 11784/2016 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Marie Jančařová
Adresa/ Sídlo: Šikulova č.p. 1362, 666 02 Předklášteří
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
Podatel:
Marie Jančařová
Šikulova č.p. 1362, 666 02 Předklášteří
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17.3. 2016, sp. zn: SMUTI 28279/2011, Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP
Tišnov"). Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu
uvedené podává podatel své níže uvedené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov.
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Vymezení území dotčeného námitkou
Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
Námitka č. 1.
Podatel namítá, že byl porušen §18 a§19 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Odůvodnění námitky.
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění:
„řeší požadavek vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské
vybavení" stává přímým porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že § 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat
stav území jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu není.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů nic z výše uvedených požadavků není.
V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. V návrhu územního plánu není nic výše citovaného
obsaženo.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! Také je pochybením územního úřadu
neprověření nemožnosti odbočení směrem na Brno z pozemku ve vlastnictví manželů Martinkových. V
případě včasného pořízení takovéto studie, která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být
včasným prověřením tato lokalita určena k individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
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namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
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žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné
přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní
právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
se tak tvrzení podatele jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové plochy P5
jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem
opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů pro plochu přestavby P5 a požaduje jejich doplnění tak, aby
výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádá o doplnění regulativu k
intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a plošných
regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů v územní
studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
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uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí o námitce se uvádí, že rozhodnutím soudu
bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v
území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výduchu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a tak se dá
předpokládat i cosi hranatého krabicového typu, nestanovení konkrétní výšky hřebene střech či římsy
posledního patra a úvahy a ani tím co se stane v situaci, kdy uplyne marná doba pro pořízení územní
studie. Také se studie nevěnuje pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku ve vlastnictví JUDr.
Mičkové, to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní dominantu chráněné přírodní
památky Květnice.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic 11/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8) uváděné v návrhu územního
plánu mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Dále je nesmírně zajímavé, z
čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se počítají chodníky a parkoviště?
Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v praxi realizován!
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Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a stanovuje výškovou hladinu 285
m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné výšce 285 m.n.m..
Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale počet pater je každému jasný. Prostorová
exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolil ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to je přízemních rodinných domů s podkrovím v této lokalitě plochy
přestavby P 5 SO.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena povinnost zpracování územní
studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám uvádí.
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Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů“.
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechna konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, vznášené Nejvyšším správním
soudem vůči zastupitelstvu obce, pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka
pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou
výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení
stability systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do
práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 02. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu jako (např.) závazné stanovisko svého druhu.
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Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní
problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
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připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech
variantách a následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o
pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon a nebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. Návrh územního plánu předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů čtverečních a
samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v neprospěch
bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 plochy bývalé pily na Trnci
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK občanské komerční není nikde
v návrhu územního plánu stanovena , protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
Návrhu územního plánu na str. 14 a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je na
všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace,
obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních,
smíšených obytných a ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
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krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
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výsadbou, takže za pečlivého zájmu úřadu z ní zbylo jen torzo a jedna cedulka, která na tuto zelenou
dominantu města upozorňuje.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Podatel zároveň odkazuje na své námitky, které podal k návrhu ÚP pro 1. veřejné projednání z roku 2014.
6) Miroslav Krejčí, podání: ze dne 04.05.2016 pod č. j. MUTI 11747/2016 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Miroslav Krejčí
Adresa/ Sídlo: Hanákova č.p. 424, 666 02 Tišnov
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
Podatel:
Miroslav Krejčí
Hanákova č.p. 424, 666 03 Tišnov 3
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17.3. 2016, sp. zn: SMUTI 28279/2011, Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP
Tišnov"). Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu
uvedené podává podatel své níže uvedené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
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Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného
domu - objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno –
venkov.
Vymezení území dotčeného námitkou
Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
Námitka č. 1.
Podatel namítá, že byl porušen §18 a§19 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Odůvodnění námitky.
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění:
„řeší požadavek vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské
vybavení" stává přímým porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že § 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat
stav území jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu není.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů nic z výše uvedených požadavků není.
V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. V návrhu územního plánu není nic výše citovaného
obsaženo.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! Také je pochybením územního úřadu
neprověření nemožnosti odbočení směrem na Brno z pozemku ve vlastnictví manželů Martinkových. V
případě včasného pořízení takovéto studie, která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být
včasným prověřením tato lokalita určena k individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
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tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné
přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní
právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
se tak tvrzení podatele jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové plochy P5
jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem
opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
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Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů pro plochu přestavby P5 a požaduje jejich doplnění tak, aby
výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádá o doplnění regulativu k
intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a plošných
regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů v územní
studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí o námitce se uvádí, že rozhodnutím soudu
bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v
území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výduchu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a tak se dá
předpokládat i cosi hranatého krabicového typu, nestanovení konkrétní výšky hřebene střech či římsy
posledního patra a úvahy a ani tím co se stane v situaci, kdy uplyne marná doba pro pořízení územní
studie. Také se studie nevěnuje pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku ve vlastnictví JUDr.
Mičkové, to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní dominantu chráněné přírodní
památky Květnice.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic 11/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8) uváděné v návrhu územního
plánu mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
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ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Dále je nesmírně zajímavé, z
čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se počítají chodníky a parkoviště?
Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v praxi realizován!
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a stanovuje výškovou hladinu 285
m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné výšce 285 m.n.m..
Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale počet pater je každému jasný. Prostorová
exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolil ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to je přízemních rodinných domů s podkrovím v této lokalitě plochy
přestavby P 5 SO.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
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na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena povinnost zpracování územní
studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám uvádí.
Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů“.
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechna konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, vznášené Nejvyšším správním
soudem vůči zastupitelstvu obce, pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka
pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou
výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení
stability systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do
práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 02. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
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další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu jako (např.) závazné stanovisko svého druhu.
Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní
problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
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V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech
variantách a následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o
pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon a nebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. Návrh územního plánu předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů čtverečních a
samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v neprospěch
bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 plochy bývalé pily na Trnci
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK občanské komerční není nikde
v návrhu územního plánu stanovena , protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
Návrhu územního plánu na str. 14 a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je na
všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace,
obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních,
smíšených obytných a ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
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stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
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města.
Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
výsadbou, takže za pečlivého zájmu úřadu z ní zbylo jen torzo a jedna cedulka, která na tuto zelenou
dominantu města upozorňuje.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Podatel zároveň odkazuje na své námitky, které podal k návrhu ÚP pro 1. veřejné projednání z roku 2014.
7) Ing. Jaroslav Řezníček a Ing. Soňa Řezníčková, podání: ze dne 04.05.2016 pod
č. j. MUTI 11744/2016 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Jaroslav Řezníček, Ing. Soňa
Řezníčková
Adresa/ Sídlo: Hanákova č.p. 423, 666 03 Tišnov
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
Podatel:

Ing. Jaroslav Řezníček
Ing. Soňa Řezníčková
oba bytem Hanákova č.p. 423, 666 03 Tišnov 3

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17.3. 2016, sp. zn: S-
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MUTI 28279/2011, Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP
Tišnov"). Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu
uvedené podává podatel své níže uvedené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatelé jsou ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího
rodinného domu - objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v
k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno – venkov.
Vymezení území dotčeného námitkou
Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
Námitka č. 1.
Podatel namítá, že byl porušen §18 a§19 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Odůvodnění námitky.
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění:
„řeší požadavek vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské
vybavení" stává přímým porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že § 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat
stav území jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu není.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů nic z výše uvedených požadavků není.
V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. V návrhu územního plánu není nic výše citovaného
obsaženo.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
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Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! Také je pochybením územního úřadu
neprověření nemožnosti odbočení směrem na Brno z pozemku ve vlastnictví manželů Martinkových. V
případě včasného pořízení takovéto studie, která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být
včasným prověřením tato lokalita určena k individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
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zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné
přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní
právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
se tak tvrzení podatele jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové plochy P5
jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem
opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území

____________________________________________________________________________ 198

vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů pro plochu přestavby P5 a požaduje jejich doplnění tak, aby
výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádá o doplnění regulativu k
intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a plošných
regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů v územní
studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí o námitce se uvádí, že rozhodnutím soudu
bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v
území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výduchu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a tak se dá
předpokládat i cosi hranatého krabicového typu, nestanovení konkrétní výšky hřebene střech či římsy
posledního patra a úvahy a ani tím co se stane v situaci, kdy uplyne marná doba pro pořízení územní
studie. Také se studie nevěnuje pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku ve vlastnictví JUDr.
Mičkové, to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní dominantu chráněné přírodní
památky Květnice.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic 11/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8) uváděné v návrhu územního
plánu mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
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navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Dále je nesmírně zajímavé, z
čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se počítají chodníky a parkoviště?
Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v praxi realizován!
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a stanovuje výškovou hladinu 285
m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné výšce 285 m.n.m..
Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale počet pater je každému jasný. Prostorová
exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolil ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to je přízemních rodinných domů s podkrovím v této lokalitě plochy
přestavby P 5 SO.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
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s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena mj. povinnost zpracování
územní studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám
uvádí. Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje
možná řešení vybraných problémů“.
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechna konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, […] pokud jde o detailnost a
rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být
přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost
územního plánování a přispívá k narušení stability systému územního plánování a právních jistot občanů;
lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
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Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 02. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu (např.) jako závazné stanovisko svého druhu.
Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní
problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
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bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech
variantách a následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o
pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon a nebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. Návrh územního plánu předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů čtverečních a
samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v neprospěch
bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 plochy bývalé pily na Trnci
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK občanské komerční není nikde
v návrhu územního plánu stanovena , protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
Návrhu územního plánu na str. 14 a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je na
všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace,
obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních,
smíšených obytných a ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
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U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
výsadbou, takže za pečlivého zájmu úřadu z ní zbylo jen torzo a jedna cedulka, která na tuto zelenou
dominantu města upozorňuje.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Podatel zároveň odkazuje na své námitky, které podal k návrhu ÚP pro 1. veřejné projednání z roku 2014.

8) JUDr. Ladislava Mičková, podání: ze dne 04.05.2016 pod č. j. MUTI 11836/2016
MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: JUDr. Ladislava Mičková
Adresa/ Sídlo: U Pily č.p. 874, 666 03 Tišnov
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Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
Podatel:

JUDr. Ladislava Mičková
U Pily č.p. 874, 666 03 Tišnov 3

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst.1
písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17.března 2016, sp. zn: S-MUTI 28279/2011,
Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o konání
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov") a vyhodnocení
předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území a o jejich zveřejnění a
vystavení.
Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov podávám tímto ve lhůtě k tomu
stanovené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici U Pily č.p.874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov.
Vymezení území dotčeného námitkou
Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
Námitka č. 1.
Já, jako podatel, touto námitkou upozorňuji na porušení ustanovení §18 a§19 stavebního zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění.
Odůvodnění námitky:
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. V Odůvodnění návrhu územního plánu na str. 80 je přímo uvedeno, že „ řeší požadavek
vlastníka pozemku .....“ čímž dle mého názoru dochází k přímému porušení cílů a úkolů územního
plánování, když nejsou zohledněna stanoviska a názory všech ostatních dotčených subjektů, tedy přímých
sousedů a jsou sledovány zájmy pouze jediného subjektu. Samotná plocha přestavby PS byla na základě
požadavku majitele předmětného pozemku změněná na využití pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále bych si dovolila upozornit, že dle § 19 Úlohy územního plánování, je dle odstavce a) zjišťovat a
posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Vznáším námitku ke
splnění požadavku v § 19 odst. c) - prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání.
Vznáším námitku ke splnění požadavku v § 19 odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a
estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění,
uspořádání a řešení staveb.
Vznáším námitku ke splnění požadavku v § 19 odst e) - stanovovat podmínky pro provedení změn v
území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.
Nikde v Územně analytických podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu
pro tuto plochu není uvedeno, zda a jakým způsobem byly všechny výše uvedené podmínky § 19
naplněny. Dá se tedy dovodit, že se žádný kompetentní orgán tímto vůbec nezabýval.
Dále bych si dovolila upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
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posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů
v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly
významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Z citace
odst. 1) výše uvedeného paragrafu lze dovodit, že předmětná studie měla být už pořízena v době
zpracovávání návrhu územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu
smíšenou obytnou. Bohužel tato studie nebyla pořízena.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Je zavádějící tvrdit, že nedošlo k zohlednění jiných stanovisek a názorů, nýbrž pouze k akceptaci přání
majitele dotčených ploch. Byla zvolena ta z variant, která se po projednání s odborně vzdělaným osobami
jevila být nejvíce souladnou se střednědobými i dlouhodobými plány města, a která zároveň do zásadní míry
respektuje styl (či snad i může vylepšit styl) již stávající přilehlé zástavby. K tomu byl navíc do návrhu
územního plánu včleněn požadavek na zpracování územní studie pro každé rozhodování o změně v území.
Tímto způsobem došlo ze strany pořizovatele k zohlednění požadavků soukromých zájmů, jejich koordinaci
se zájmy veřejnými a následně k zavedení náležitého regulativu pro kontrolu nad zásahy do dotčené plochy.
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
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hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné
přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o nedodržení úkolů územního plánování
uvedených ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona. Dále je zde uvedeno, že není naplnění
těchto cílů rozebíráno v žádných územně analytických podkladech. Náležitosti územně analytických
podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden
po druhém“ detailně rozebrány právě v územně analytických podkladech. Úkoly územního plánování
vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní
plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a projednávání územně plánovací dokumentace. Není zde
žádná explicitně vyjádřená povinnost pořizovatele, aby se zcela doslovně zabýval každým z vyjmenovaných
úkolů územního plánování a písemně vyhodnocoval, zda byly naplněny. Není to často ani reálně možné,
neboť se z velké části jedná o povinnost směřující k dodržování úkolů, jenž jsou stanoveny velmi obšírně až
vágně.
Je do jisté míry otázkou názoru každého, kam až sahá každý ze zákonem definovaných cílů, ovšem
pořizovatel je toho názoru, že byly všechny v tomto případě dodrženy. Z názoru Ústavního soudu (srov.
nález Ústavního soudu ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11) pak vyplývá, že schvalování územního
plánu je zásadní součástí práva na samosprávu, kterou zaštiťuje přímo Hlava sedmá Ústavy České
republiky. Jakékoli zásahy do takového rozhodování podepřené nedodržením úkolů a cílů územního
plánování musejí být reakcí na znatelný exces ze strany schvalujícího orgánu či takřka úplná rezignace na
veškeré úkoly a cíle územního plánování.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
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se tak tvrzení podatele námitky jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové
plochy P5 jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo
obsahem opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
Já, jako podatel, nesouhlasím s obsahem regulativů pro plochu přestavby SO P5 a požaduji jejich změnu
tak, aby výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádám o doplnění
regulativu k intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a
plošných regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů
v následné územní studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta s odůvodněním, že rozhodnutím soudu bylo zrušeno pravomocné územní
rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výdechu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a není ani
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nestanovena konkrétní výška hřebene střech či římsy posledního patra.
Studie se vůbec nevěnuje ani pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku p.č. 1741/7 (ve vlastnictví
JUDr. Mičkové a Jarmily Kupkové), to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní
dominantu chráněné přírodní památky Květnice, jak je blíže vyspecifikováno (včetně výpočtu)
v Námitce č 5.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic II/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8), uváděné v návrhu územního
plánu, mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Není rovněž zřejmé, z čeho je
odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů a kam se počítají chodníky a parkoviště.
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
pro plochu přestavby SO P5 je pořízená studie vlivu na krajinný ráz a návrh územního plánu stanovuje
výškovou hladinu 285 m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může
dojít k situaci, že výška 285 metrů může u ulice Brněnská vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má
být pořízena územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové
domy nesmějí být vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné
výšce 285 m.n.m.. Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale pokud by byl stanoven
počet pater, je tento údaj každému jasný. Prostorová exponovanost obou lokalit je stejná, ale požadavky
územního plánu jsou z neznámého důvodu rozdílné.
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolila ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to jest přízemních či jednopatrových rodinných domů s podkrovím
v sousedních lokalitách plochy přestavby P5.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
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požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena povinnost zpracování územní
studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám uvádí.
Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů“.
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechny konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, vznášené Nejvyšším správním
soudem vůči zastupitelstvu obce, pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka
pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou
výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení
stability systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do
práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
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plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 2. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu jako (např.) závazné stanovisko svého druhu.
Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní
problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
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parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech variantách a
následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o
pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. V návrhu územního plánu, předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016, schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně, a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou
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obytnou. Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů
čtverečních a samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v
neprospěch bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 (plochy bývalé pily na Trnci)
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK - občanské komerční není
nikde v návrhu územního plánu stanovena, protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
V návrhu územního plánu na str. 14 a rovněž tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je
napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace, obchody, mohou být
umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních, smíšených obytných a
ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
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stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
výsadbou.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
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Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Námitka č.5
proti stanovení max. výškové hladiny zástavby 285 m.n.m., výškový systém Bpv., plochy SO P5 v návrhu
nového územního plánu Tišnov.
Obsah námitky
Na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Tišnov dne 27. 4. 2016 bylo řečeno:
1) že pro plochu SO P5 je nově stanoveno dle bodu 20 Přílohy k oznámení o konání opakovaného veřejného
projednání návrhu územního plánu Tišnov a vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj
území. (Spis. zn: S-MUTi 28279/2011; č. j. MUTI 706S/2016/0ÚP/ČH)
Pro přestavbovou plochu P5 vymezenou jako plocha smíšená obytná SO byla na základě zpracované
dokumentace „Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - plocha přestavby P5 v k. ú. Tišnov" (bývalý areál
pily) v doplňujících podmínkách využití této plochy navržena max. výšková hladina zástavby na 285
m.n.m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů na krajinný ráz
bude tato výšková hladina upřesněna, nikoliv však překročena.
2) vedoucí OÚP Ing. Doležalovou, že firma LÓW & spol., s.r.o., zpracovala 4 varianty řešení zástavby
plochy SO P5 (zohledňující spolupůsobení na krajinný ráz a zástavbu v navazujícím zastavěném území), z
nichž první dvě byly
a)
b)

max. výšková hladina zástavby na 300 m.n.m., výškový systém Bpv.,
max. výšková hladina zástavby na 288 m.n.m., výškový systém Bpv.

3) Na výslovný dotaz, kdo konkrétní do nového návrhu územního plánu Tišnov stanovil pro plochu SO
P5 hodnotu max. výškové hladiny zástavby 285 m.n.m., výškový systém Bpv., se k tomu přiznal
místopředseda Městského úřadu Tišnov Ing. Karel Souček.
4) Pro stanovení této výšky byla prý - dle předloženého obrázku - za možnou max. výškovou linii vzata
výška vrcholu střechy mého RD U Pily 874.

Sama projektantka Ing. arch. Alena Palacká (Urbanistické středisko Brn spol. s r.o.) se (za svoji osobu)
vyjádřila, že si nedovede představit v této lokalitě sedmi- osmipatrový bytový dům, nicméně odborná firma
LÓW & spol. v první variantě klidně navrhuje ještě vyšší zástavbu - max. výškovou hladinu zástavby 300
m.n.m., výškový systém Bpv.
Kromě paní Ing. arch. Aleny Palacké se zřejmě nikdo (OÚP Městského úřadu Tišnov, a nejmíň odborná
firma LÓW & spol., s.r.o., která měla určit varianty výstavby respektující krajinný ráz a okolní zástavbu)
nepozastavuje nad tím, že mezi přízemní či jednopatrové RD bude postaven mnohapodlažní výškový dům.
Ujišťování vedoucí OÚP Ing. Doležalové, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů na
krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna (nebude však překročena max. výšková hladina zástavby
285 m.n.m., výškový systém Bpv.), utrpělo konstatováním, že závěry takové územní studie už nebudou
závazné a vymahatelné. Pak je otázkou, zda je vůbec účelné takovou územní studii dodatečně zadávat a
platit, když se vlastník pozemku jejími závěry nemusí řídit a jedinou a konečnou závaznou hodnotou pro
plochu SO P5 (a to pro celou plochu!) bude uvedená max. výšková hladina zástavby 285 m.n.m., výškový
systém Bpv.
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Stavba budovy s max. výškovou hladinou zástavby 285 m.n.m., výškový systém Bpv., v areálu pily
(plocha přestavby PS) by způsobila, že bychom ze své parcely (s vrstevnicí 275 m.n.m.) zcela ztratili
výhled do krajiny ve směru severozápadním, s takovými významnými krajinnými prvky jakými jsou
klášter Porta coeli v Předklášteří a kostel sv. V áclava v Tišnově, dokonce by stavba s výškou 285 m.n.m.
zakryla i dominantní kopec Květnice (470 m.n.m.); aby mohl být vrchol Květnice v takovém případě od
nás vůbec viditelný, musel by mít výšku přes 785 m.n.m.!!!
Vypočteno jednoduchou trojčlenkou přímé úměrnosti (s využitím příloh)
10/ 55 = x /2806
x= 510,2
kde
10
je rozdíl mezi nadmořskou výškou mé parcely (275 m.n.m) a max. výškovou hladinou
zástavby na 285 m.n.m. (v metrech);
55 je vzdálenost od kraje mé parcely do středu parcely 2721 (v metrech);
2806 je vzdálenost od kraje mé parcely k vrcholu kopce Květnice (v metrech);
x je výšková hladina (v metrech) v místě kopce Květnice (nad úrovní mé parcely 275 m.n.m.!!!), zakrytá
stavbou s výškou 285 m.n.m. v areálu pily, při pohledu z mé parcely.
Ještě horší pohled na takovou stavbu (a výhled) by měli stavbou dotčení majitelé nemovitostí na ulici
Těsnohlídově a Hanákově (výška jejich parcel je již od 265 m.n.m.).
Vzhledem k tomu, že pro zástavbu části plochy pily, přilehlé k ulici Brněnská, je stále platný (nezměněný)
záměr vlastníka vystavět „Obchodní a školicí centrum Trnec (půdorysný stavební výkres DSCN2676.jpg),
je v takovém případě pro možnou stavbu vícepodlažního bytového domu vhodná spíše východní část
pozemku pily, tj. východní část parcely č. 2721.
Pokud by takto umístěná stavba měla max. výškovou hladinu zástavby 285 m.n.m., výškový systém Bpv.,
dívali bychom se z našeho pozemku na stěnu budovy, převyšující úroveň našeho pozemku o 10 m, vzdálené
pouhých cca 20 metrů! - viz Vzdálenost RD U Pily 874 - pila_kraj budovy.jpg; pak by se o nějakém
„výhledu" už nedalo hovořit vůbec. Hodnota mojí nemovitosti i pozemku, stejně tak i ostatních nemovitostí
a pozemků bezprostředně sousedících, by tímto byla velmi snížena.
Doufám, že příslušný správní orgán se mnou podanými námitkami bude zabývat a rovněž zodpoví všechny
nejasnosti, na něž ve svém podání upozorňuji.
Přílohy k Námitce č. 5 (na následujících listech)
Výhled od RD U Pily 874_směr SZ.jpg
Výhled od RD U Pily 874_směr SZ_popis.jpg
Vzdálenost RD U Pily 874 - Květnice.jpg
Vzdálenost RD U Pily 874 - pila_střed.jpg
Vzdálenost RD U Pily 874 - pila_kraj budovy.jpg
Obchodní a školicí centrum Trnec- DSCN2676.jpg
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka č. 5 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Podatel namítá stanovení maximální výškové hladiny zástavby na 285 m n. m., výškový systém Bpv, plochy
SO P5. Podatel se domnívá, že by zavedením takové maximální výškové hladiny došlo k zakrytí výhledu do
krajiny ve směru severozápadním s významnými krajinnými prvky, a to nejen pro parcelu podatele, ale i pro
některé další.
Argumentace, která je poskytnuta v odůvodnění námitky, však zdaleka není přiléhavá, neboť předjímá
situace, jež mohou jen stěží nastat, když nereflektuje další regulatorní prvky, jako je územní studie a
posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, které jsou pro předmětnou lokalitu klíčové, a jejichž zpracování je
povinné při každém rozhodování o změně v území. Dále též není podatelem vůbec zohledněna úprava
územního řízení, která má primárně řešit konkrétní záměry a jejich konkrétní dopady na stavebním záměrem
dotčené objekty (či subjekty).
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území.
Tvrzení, která jsou stěžejní částí odůvodnění námitky, přináší budoucí otázky, které nemusejí vůbec nastat a
které budou případně posuzovány až při konkrétních řízeních. Není na místě, aby konkrétní potenciální
zásahy do vlastnického práva k několika parcelám řešil územní plán, který má ve své obecnosti nastavovat
pouze koncepci způsobů využití území (srov. § 43 odst. 1 stavebního zákona). Ze všech těchto (ale též
dalších) důvodů považuje pořizovatel námitku za nedůvodnou.
Jde-li o „maximální výškovou hladinu zástavby“, z odůvodnění územního plánu, kde je popsáno, z čeho
územní plán vychází [viz kap. 9.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu],
logicky vyplývá, že se bude jednat o porovnávání střešních kót (hřebenů střech). Poskytovatelem
geodetických prací, Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, bylo provedeno zaměření výšky hřebene stávajícího
rodinného domu na východní straně lokality pily v roce 2012: „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál
Pily Tišnov – Trnec“, pro potřeby města a projektantů, jako podpůrný materiál pro stanovení prostorových
regulativů v této lokalitě.
V územním plánu se zakotvuje, že plocha proluky (na ploše SO P5) bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Z výše uvedeného tak vyplývá, že maximální výškou je 285 m n. m., výškový systém Bpv, přičemž sám
podatel uvádí, že se v jeho pozemku jedná o parcelu s vrstevnicí 275 m n. m. Pořizovatel se nedomnívá, že
by nastavení maximální výškové hladiny nové zástavby na deset metrů nad povrch parcely podatele
představovalo nedostatek územního plánu spočívající v nereflektování zástavby stávající.
9) Ing. Milan Pankrác, podání: ze dne 04.05.2016 pod č. j. MUTI 11735/2016 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Milan Pankrác
Adresa/ Sídlo: Vohančice 67, 666 01 Tišnov
Námitka proti návrhu územního plánu Tišnov ve smyslu § 52 stavebního zákona
Vážení,
na úřední desce městského úřadu bylo zveřejněno oznámení o konání opakovaného veřejného projednání
návrhu Územního plánu Tišnov. Dle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou námitky proti
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návrhu územního plánu podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Jakožto vlastník nemovitostí přímo dotčených tímto návrhem, konkrétně pozemků parc. č. 1741/9, 2718,
2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727 a 2760 vše v kat.území Tišnov v areálu bývalé pily
na Trnci jsem prostudoval zveřejněné podklady a jsem nucen uplatnit v zákonné lhůtě níže popsanou a
odůvodněnou námitku.
Ve výkresové části zveřejněného návrhu územního plánu, konkrétně ve výkresu základního členění území č.
I.1 z března 2016, v hlavním výkresu č. I.2 z března 2016 a v koordinačním výkresu č. II.6 z března 2016
jsou tyto pozemky zahrnuty do plochy změn označené SO - „smíšená obytná" a současně označené jako
plocha přestavbová P5/U.
Tyto plochy smíšené obytné označené (SO) jsou na str. 48 textové části I.A návrhu územního plánu - výrok
vymezeny jakožto: „Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost." Jakožto
přípustné jsou zde uvedeny výslovně mj. „pozemky bytových domů, rodinných domů, pozemky
občanského vybavení a sportu,...".
Rovněž jsou zde uvedeny tzv. „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:" a je zde
konkrétně upravena tzv. „výšková hladina zástavby:", a to tak, že: „v zastavěných i zastavitelných plochách
bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností využití nejen střešního prostoru, ale i místo
půdní vestavby realizovat ustupující podlaží a to s ohledem na charakter okolní zástavby, pokud nestanoví
doplňující podmínky využití území jinak (kap. C.2 Zastavitelné plochy, C.3 Plochy přestavby)."
V této souvislosti je v kapitole C.3 u dotčené plochy P5 v textové části I.A návrhu územního plánu výrok, konkrétně na str. 26 uvedeno: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz je
nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území; přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v
ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou; obsluha území - ze stávajících komunikací a inž. sítí;
respektovat podmínky OP železnice; záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného
negativního vlivu na krajinný ráz;
-výšková hladiny zástavby - max. 285 m n.m., výškový systém Bp,.- - bude upravena v rámci územní
studie na základě závěrů posouzení záměru na krajinný ráz".
Jak vyplývá z přílohy k oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu
Tišnov a vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území – Přehled částí řešení
návrhu ÚP Tišnov, které byly od prvního veřejného projednání změněny", právě tento poslední bod je
předmětem změny v návrhu územního plánu, když konkrétně pod bodem č. 20 je zde uvedeno: Pro
přestavbovou plochu P5 vymezenou jako plocha smíšená obytná SO byla na základě zpracované
dokumentace „Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - plocha přestavby P5 v k. ú. Tišnov" (bývalý areál
pily) v doplňujících podmínkách využití této plochy navržena max. výšková hladina zástavby na 285
m.n.m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů na krajinný ráz
bude tato výšková hladina upřesněna, nikoliv však překročena".
Konečně pokud se týká dotčené plochy P5, na str. 73 textové části I.A návrhu územního plánu - výrok
v kapitole L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie je uvedeno: „územní studie navrhne plošné a prostorové regulativy (zejména
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku), konkrétní záměr na ploše P5 bude detailně
posouzen z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz".
Jak je Vám známo z připomínky mnou podané ke společnému jednání ze dne 7.2.2013 zaevidované pod č.j.
MUTl296S/2013, která je rovněž obsažena v Příloze č. 1 k odůvodnění ÚP Tišnov - Rozhodnutí o
námitkách včetně odůvodnění, Vyhodnocení připomínek, brojil jsem proti přílišné regulaci dotčeného
území, potažmo s tím souvisejícího zásahu do výkonu vlastnických práv, která se bohužel nadále v návrhu
územního plánu stupňuje.
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Pakliže původně bylo v návrhu územního plánu obsaženo u plochy P5, že bude výšková hladina zástavby
prověřena územní studií (str. 56 textové části původního návrhu územního plánu, bod č. 9 - u plochy P5 je
požadováno zpracování územní studie), jak vyplývá z výše popsaného, nyní se již tento původní regulativ
kombinuje s podmínkou posouzení vlivu na krajinný ráz a navíc byla stanovena konkrétní výšková hladina
zástavby:- max. 285 m.n.m., výškový systém Bpv.
V průběhu pořizování územního plánu tak dochází k další a další regulaci předmětné plochy P5, která podle
mého názoru již koliduje se zásadou proporcionality zásahu, tradičně prezentovanou v příslušné judikatuře
správních soudů.
V této souvislosti bych rád připomněl, že plocha P5 je v současnosti nevyužitým brownfieldem po bývalém
provozu dřevozpracujícího závodu. Ve spodní části této plochy při hranici s krajskou pozemní komunikací
bylo projednáno a vydáno dne 19.7.2012 územní rozhodnutí na stavbu „Obchodní a školící centrum Trnec",
jehož záměrem byla kultivace této lokality a zajištění odpovídajících služeb se samoobsluhou pro obsluhu
této lokality, kde dodnes odpovídající obchodní prostory zcela absentují. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno
rovněž nadřízeným správním orgánem k odvolání občanských sdružení Sdružení majitelů nemovitosti
Tišnovska a Za sebevědomé Tišnovsko a nabylo právní moci. Na jeho základě bylo rovněž vydáno stavební
povolení k provedení této stavby. I přestože bylo rozsudkem Krajského soudu v Brně nakonec toto územní
rozhodnutí, jakož i rozhodnutí Krajského úřadu zrušeno, zdůrazňuji, že jedinou výtkou pro zrušení těchto
rozhodnutí byla skutečnost, že biologické hodnocení, potažmo rozhodnutí o výjimce ve smyslu § 56 zákona
o ochraně přírody a krajiny bylo doloženo až ke stavebnímu řízení, nikoliv již k řízení územnímu. Aspekty
výškové regulace, krajinného rázu apod., ke kterým směřuje projednávaný návrh územního plánu, nebyly
ani Krajským úřadem, ani soudem nijak zpochybňovány. Pro úplnost v této souvislosti nelze nezmínit, že
výtky proti tomuto projednávanému záměru se projevily i na obsahu námitek podávaných k prvnímu
veřejnému projednávání k lokalitě PS, které spíše než námitky proti územnímu plánu připomínají svým
obsahem námitky proti tehdy projednávanému územnímu rozhodnutí, potažmo stavebnímu povolení.
Tento tlak se podle mého názoru projevil i při dalším postupu v pořizování územního plánu, kdy oproti
původně předkládanému návrhu na pořízení územní studie dochází k další a další regulaci předmětné plochy
P5, aniž by pro to podle mého mínění byly dány objektivní důvody, a to na úkor výkonu mého vlastnického
práva.
Územní studie je ve smyslu § 25 stavebního zákona územně plánovacím podkladem, který ověřuje
možnosti a podmínky změn v území a slouží mj. pro rozhodování v území. Podle § 30 odst. 1 stavebního
zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav
nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému
ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území
nebo jejich vybraných částí. Podle § 30 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel pořizuje územní studii v
případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání
územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.
Naproti tomu ochrana krajinného rázu je instrumentem zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
který podle § 12 odst. 1 stanoví, že krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Podle mého názoru je obecně řešení problematiky krajinného rázu v dotčené ploše P5 nadbytečné připomínám, že z plochy výroby se transformuje novým územním plánem do plochy smíšené obytné, tedy
nepochybně respektuje svým začleněním stávající okolní zástavbu. Plocha není nijak pohledově
exponovaná, je při úpatí kopce Klucanina v souvislé zástavbě (plocha je ve stávajícím zastavěném území - §
12 odst. 4), záměr není schopen zaclonit či pohledově narušit žádnou dominantu, památku apod., dokonce
se v sousedství nacházejí výškové osmipodlažní budovy bytových domů).
Co je však z pohledu výkonu vlastnického práva horší, při absenci podrobnější právní úpravy ochrany
krajinného rázu (§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a jeho stávajících zaužívaných pravidel použití, není z
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územního plánu zcela zřejmé, zda má na mysli zpracování tzv. preventivního hodnocení, nebo již
hodnocení konkrétního (většinou navrhovaného) vlivu záměru na krajinný ráz, kdy je posuzováno jeho
působení a projev v daném prostředí (viz. např. http://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-akrajiny/krajinny-raz-a-vystavba/).
Domnívám se navíc, že návrh územního plánu dostatečně nerozlišuje ani mezi účelem a funkcí těchto dvou
instrumentů (územní studie a krajinný ráz), což se odráží jak v níže citované úpravě podávané v územním
plánu, tak koneckonců definováním maximální výškové hladiny zástavby kótou v návrhu územního plánu,
kterým se vlastně použití těchto nástrojů degraduje. Je nepochybně možné, že by i při vyšší výškové hladině
konkrétní záměr dostál svým architektonickým zpracováním požadavkům na zachování krajinného rázu i
ostatním hodnotám, které by mělo dotčené území z pohledu urbanismu respektovat.
Jak již bylo výše popsáno, návrh územního plánu stanoví základní mantinely pro obsah územní studie pokud se týká textové části I.A návrhu územního plánu - výrok, pak v kapitole C.3, konkrétně na str.
26 je uvedeno: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území", a dále (což je mj.
předmětem
opakovaného
veřejného
jednání):výšková hladina zástavby - max. 285 m n.m, výškový systém Bpv.- bude upravena v rámci územní
studie na základě závěrů posouzení záměru na krajinný ráz". Dále je na str. 73 v kapitole L uvedeno:
„územní studie navrhne plošné a prostorové regulativy (zejména výškovou hladinu zástavby, intenzitu
využití pozemku), konkrétní záměr na ploše P5 bude detailně posouzen z hlediska vlivu záměru na krajinný
ráz".
Pokud se týká textové části II.C návrhu územního plánu - odůvodnění, pak na str. 44 je citován v
rámci podstatné úpravy pod bodem č. 20 text uvedený v příloze k oznámení o konání opakovaného
veřejného projednání návrhu územního plánu Tišnov a vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na
udržitelný rozvoj území: „Pro přestavbovou plochu P5 vymezenou jako plocha smíšená obytná SO byla na
základě zpracované dokumentace „ Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz –plocha přestavby P5 v k. ú.
Tišnov" (bývalý areál pily) v doplňujících podmínkách využití této plochy navržena max. výšková hladina
zástavby na 285 m.n.m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení
vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nikoliv však překročena.
Na str. 62 odůvodnění v rámci kapitoly č. 8 dále, že: „konkrétní záměr na ploše P5 (plocha smíšená obytná)
v k.ú. Tišnov detailně posoudit z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz. Podmínka byla zapracována do
návrhu územního plánu kap.C.3 Plochy přestavby, vzhledem k nutnosti stanovit především výškové
podmínky pro navrženou zástavbu s ohledem na možnost negativního ovlivnění krajinného rázu.", a na str.
80 odůvodnění v rámci kapitoly 9.3.1. je u plochy P5 uvedeno: „řeší požadavek vlastníka pozemku na
přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské vybavení; podmínka posouzení vlivu na
krajinný ráz je dána z důvodu nutnosti prověření a stanovení výškových a prostorových podmínek pro
zástavbu na okraji lesa (Klucaniny), začlenění nové zástavby do krajinného rámce a okolní rodinné
zástavby".
Z výše popsaného jednoznačně plyne, že návrh územního plánu v některých případech klade stanovení
výškové hladiny za cíl územní studii, v některých případech zase naopak posouzení krajinného rázu, a v
některých případech je dokonce kombinuje (např. str. 26 textové části I. A návrhu územního plánu - výrok,
kapitola C.3: „...bude upravena v rámci územní studie na základě závěrů
posouzení
záměru
na
krajinný ráz„. I přestože tedy očekává určení výškové hladiny zástavby v ploše P5 od těchto nástrojů
(pomiňme v tuto chvíli, že nekoordinovaně), pak návrh sám v rámci opakovaného veřejného projednání
stanovuje maximální výškovou hladinu zástavby 285 m.n.m., což je paradoxní, protože pokud bude výška
stanovena takovýmto výslovným způsobem, pak je nepochybně předepisovaná územní studie či posouzení
krajinného rázu pro tyto účely bezvýznamné a území, potažmo vlastníka nadbytečně zatěžuje.
Další rozpor spatřuji v tom, že takto stanovená výšková hladina zástavby (285 m.n.m.) vychází z již
zpracovaného „Posouzení vlivů záměru na krajinný ráz - plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov" (zpracovatel
LÓW spol. s .r.o., Brno 9/2014) - str. 8 a 44 textové části II.C návrhu územního plánu - odůvodnění, a tedy
není zřejmé, proč je opětovně v této souvislosti požadováno posouzení krajinného rázu. V této souvislosti je
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dále třeba se zmínit pro úplnost o tom, že toto posouzení využilo pro stanovení výškové hladiny zaměření
Ing. Mátla, který však uvádí výšku hřebenu sousedního RD na úrovni 285,99 m.n.m.
Jak již bylo výše uvedeno, z pohledu výkonu vlastnických práv a reálné možnosti splnění podmínek
definovaných návrhem územního plánu může být vzhledem k jejich nekoordinovanému uplatnění vůbec
nemožné tyto podmínky splnit. Pokud návrh územního plánu dostatečně nevymezuje, zda-li se má jednat v
případě posouzení krajinného rázu o posouzení preventivní či konkrétní (viz. výše), pak požadavek
uvedený např. na str. 26 textové části I.A návrhu územního plánu - výrok, kapitola C.3: bude
upravena v rámci územní studie na základě závěrů posouzení záměru na krajinný ráz“, není pro vlastníka v
zásadě splnitelný, protože územní studie bude zpracována pro dané území vždy v určité míře obecnosti,
zatímco pro posouzení konkrétního krajinného rázu bude již třeba plná dokumentace pro územní
řízení. Podmínit posouzením krajinného rázu konkrétního záměru územní studii neodpovídá standardnímu
využití a posloupnosti těchto nástrojů.
S ohledem na výše uvedené proto konstatuji, že návrh územního plánu v ploše P5 je vnitřně rozporný,
využívá nekoordinovaně a nejasně institutů územní studie a posouzení krajinného rázu, které mají zpřesnit
výškovou hladinu zástavby, ale přitom v rozporu s tímto požadavkem výškovou hladinu stanoví sám
konkrétní kótou, což mj. podle mého názoru překračuje i právními předpisy stanovenou úroveň výškové
regulace danou pro územní plán, resp. koliduje s pravidly pro její stanovení. Připomeňme, že podle
ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán stanoví základnírozvoje území obce, ochrany jeho
hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a
koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a
plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
(dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní
rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Náležitosti obsahu územního plánu stanoví
prováděcí právní předpis, kterým je vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Tato vyhláška pak v příloze č. 7,
bod 1, písm. f) stanoví, že textová část územního plánu obsahuje: „stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona},
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití). A contrario, jestliže je ochrana krajinného rázu zajištěna přímo jeho posouzením uloženým
v územním plánu, případně jiným způsobem, jako třeba územní studií, je určení výškové regulace zástavby
přímo explicitně v územním plánu nadbytečné.
Domnívám se, že „přeregulování" plochy P5 souvisí výlučně s tlakem uplatněným několika subjekty
formou námitek či připomínek, aniž by pro to podle mého mínění byly dány objektivní důvody, a
to na úkor výkonu mého vlastnického práva, potažmo platné právní úpravy. Jak však již uvedl
Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 1 Ao 1/2009 - 120 ze· dne 21.7.2009: „ Zásahy do
vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních
důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému
cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a být činěny na základě zákona." Tak tomu však v
daném případě není, a to i při prostém porovnání regulace, která je uplatňována v návrhu územního plánu v
jiných či srovnatelných plochách.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Názor podatele, že plocha P5 (SO P5) byla nesouladně se stavebním zákonem a obecnými východisky
územního plánování zatížena nesourodou a nadbytečně zatěžující regulací, představovanou konkrétními
omezeními způsobu využití stanovenými už v návrhu územního plánu, a následně též nutností zpracování
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územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz při rozhodování o změnách v území, není důvodná.
Dle cílů a úkolů územního plánování (vyjádřených v ust. § 18 a 19 stavebního zákona) bylo nutné zasáhnout
do způsobu využití těchto ploch, neboť současné využití nekoresponduje se střednědobými a dlouhodobými
cíli města při naplňování veřejného zájmu v území. Zároveň muselo dojít k určitému provázání soukromých
a veřejných zájmů na způsobu využití tohoto strategického území, přičemž bylo hleděno především na
požadavky udržitelného rozvoje území v kombinaci s respektováním rázu okolní zástavby. V daném případě
se přitom mezi sebou i jednotlivé soukromé zájmy značně liší, jak plyne z ostatních podaných námitek,
které prezentují někdy téměř přímo opačné názory, než jaké uvádí podatel.
Podatel správně akcentuje ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona, které uvádí, že územní plán má stanovovat
základní koncepci (rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání,
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd.). Tak tomu bylo i v tomto případě, neboť návrh
územního plánu na str. 48 textové části I.A stanoví základní (nikoli zcela konkrétní) východiska pro rozvoj
dotčené části území obce. V souladu s ust. § 18 stavebního zákona se takové základní omezení možnosti
využití území vztahuje k rozvoji přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Sám vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání (připomínce) č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v
zásadě akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše
přestavby je požadována územní studie“. Podatel se pak v uvedené připomínce vymezil proti tehdy
navržené výškové regulaci budoucí zástavby, čemuž bylo vyhověno v tom smyslu, že pro přestavbovou
plochu P5 nebude výšková regulace zástavby, jako jedna ze základních podmínek ochrany krajinného rázu,
v návrhu územního plánu stanovena přímo jako max. počet nadzemních podlaží pro budoucí zástavbu v této
ploše P5; v územním plánu však zůstane stanoveno, že rozhodování o změnách v přestavbové ploše P5 bude
podmíněno zpracováním územní studie. Maximální výšková hladina zástavby v případě plochy P5 byla pak
z hlediska celé (mj. svažité) lokality upravena volněji za pomoci určení konkrétní nadmořské výšky.
Dále bylo třeba vycházet ze závěrů „Posouzení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí procesem
SEA“, kde se v kapitole 11. Závěr (str. 45) uvádí, že: „…konkrétní záměr na ploše P5 (plocha smíšená
obytná) detailně posoudit z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz“. Proto je v doplňujících podmínkách
využití území pro přestavbovou plochu P5 uvedena podmínka v tom smyslu, že záměry v této ploše musí
být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz.
V rámci stavebním zákonem (ust. § 18 odst. 3) požadovaného koordinovaní soukromých a veřejných zájmů
stran změn v území, výstavby a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území, došlo k potřebné změně způsobu
využití dotčených ploch (čímž byl částečně reflektován požadavek majitele těchto ploch – konkrétně
uvedeno na str. 80 odůvodnění návrhu územního plánu), jež musela být nutně vyvážena adekvátními
regulativy na ochranu veřejného zájmu na uspokojení estetických nároků okolní zástavby a na zachování
náležité ochrany uspořádání krajiny. Tyto regulativy jsou obsaženy co do koncepčního řešení přímo v
návrhu územního plánu a následně se počítá s jejich konkretizací skrze územní studii, s ohledem na
posouzení vlivu daného záměru na krajinný ráz.
Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce §
30 stavebního zákona přímo vyplývá, že má územní studie kromě navrhování možných řešení vybraných
problémů též tyto prověřovat a posuzovat – řadí se tím mezi nástroje náležitě územní plán konkretizující,
což odpovídá požadavkům uvedeným v návrhu územního plánu. Určení účelu využití řešené plochy je
výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch ve městě, při kterém musely být
zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný.
Nedá se přitom přisvědčit tvrzení podatele o nadbytečnosti posuzování vlivu na krajinný ráz v kontextu
toho, že „z plochy výrobní se transformuje novým územním plánem do plochy smíšeně obytné, tedy
nepochybně respektuje svým začleněním stávající okolní zástavbu“. Sama nemůže obstát argumentace
směřující k tomu, že veškeré možné využití plochy smíšeně obytné musí ze své povahy respektovat okolní
zástavbu. Každé rozhodování o změně v území musí být v této strategické oblasti města pokryto náležitou
konkretizací záměru a jeho posouzením stran zásahu do rázu okolní krajiny a okolní zástavby. Těmto
účelům nejlépe vyhovují právě instituty územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, jež je
zároveň vyžadováno SEA. V tomto směru pak není reálně využitelný poukaz podatele na dřívější
projednávání konkrétního územního rozhodnutí v dané lokalitě, tím méně pak s odůvodněním, že nebyla
jeho určitá část soudně zpochybněna (uváděné územní rozhodnutí bylo zrušeno, pročež samo o sobě nelze
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zcela dovozovat jeho souladnost se zákonem, cíli a úkoly územního plánování, nadto je otázka podoby
soudního přezkumu vždy předurčena podobou uplatněných žalobních bodů).
Pořizovatel si je vědom, že územní studie je odborný podklad určený k ověření požadavků na ochranu
hodnot území, k navržení, prověření a posouzení záměrů na změny v jeho využití, variant řešení vybraných
problémů a úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území (když teprve při pořizování územně
plánovací dokumentace nebo v územním řízení je řešení obsažené v územní studii projednáváno a v případě
kladného výsledku projednání je v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí
zohledněno), zatímco ochrana krajinného rázu je normována v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
Dle ust. § 19 odst. 1 stavebního zákona má však územní plánování určité pevné úkoly, které je nutné
respektovat v rámci celého procesu tvorby územně plánovacích dokumentů. Mezi uvedené úkoly lze
zahrnout jak ochranu hodnot civilizačních a kulturních, tak ochranu hodnot přírodních. V tomto směru byl
po odborném posouzení dovozen požadavek, aby byly zásahy do strategických ploch města regulovány
pomocí institutu stavebního zákona s důkladnou péčí o hodnoty chráněné zákonem o ochraně přírody a
krajiny, neboť jen tímto postupem je možné dosáhnout adekvátních výsledků a zároveň uspokojit úkoly a
cíle územního plánování uváděné ve stavebním zákoně.
Jde-li pak v daném ohledu o tvrzenou nejasnost či neurčitost vztahu územní studie a posouzení zásahu do
krajinného rázu (či kdy má být zpracován jaký typ posouzení zásahů do krajinného rázu), dle názoru
pořizovatele případné pochybnosti odstraňuje výrok územního plánu v kap. L. [Vymezení ploch a koridorů,
ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie], kde se stanoví, že u
vymezených ploch bude předmětem řešení:
rozsah a způsob uspořádání zástavby, včetně maximální výškové hladiny zástavby,
obsluha území dopravní a technickou infrastrukturou, včetně nakládání s odpady a umístění plochy
(shromažďovacího místa) pro tříděný komunální odpad,
vymezení veřejného prostranství (odpočinkové plochy pro oddych a setkávání občanů, bez pozemních
komunikací) o odpovídající výměře dle platné legislativy,
střety s trasami technické infrastruktury a ostatními limity využití území.
U samotné plochy SO P5 je pak vyjasněno, že:
územní studie navrhne plošné a prostorové regulativy (zejména výškovou hladinu zástavby, intenzitu
využití pozemku – poměr zastavěných ploch a ploch zeleně, poměr smíšených funkcí – bydlení a občanská
vybavenost) a součástí územní studie bude architektonický návrh řešení včetně prostorové vizualizace,
orientačním podkladem pro zpracování územní studie bude zpracovaná dokumentace „Posouzení vlivu
záměru na krajinný ráz“ od zpracovatele LÖW & spol., s.r.o.,
konkrétní záměr na ploše P5 bude detailně posouzen z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz.
Jde-li dále o podatelem zpochybňovaný regulativ výškové hladiny zástavby z hlediska jeho (tvrzené) příliš
omezující povahy, pak tento názor podatele není dostatečně podložený a důvodný. Lze konstatovat, že tento
závěr je v poměrně ostrém rozporu s námitkami o nedostatečné regulaci předmětné plochy od řady jiných
podatelů, z nichž někteří odvozují svou procesní legitimaci od vlastnictví nemovitostí v sousedství této
plochy. Srov. např. zejména shodnou námitku č. 2 z podání J. Řezníčka (č. j. MUTI 11744/2016), M.
Krejčího (č. j. MUTI 11747/2016), M. Jančařové (č. j. MUTI 11784/2016), J. Blahy (č. j. MUTI
11804/2016), L. Mičkové (č. j. MUTI 11836/2016) či T. a J. Schovánkových (č. j. MUTI 11873/2016).
Z toho je zřetelné, že v daném případě nebylo straněno žádným konkrétním podatelům, ale bylo skutečně
nutno koordinovat jednotlivé soukromé zájmy se zájmem veřejným, jehož výsledkem je přijímaná regulace.
Uvedení podatelé např. namítají, že podateli M. Pangrácovi bylo jako investorovi údajně vyhověno a byl
schválen jeho požadavek na maximální výškovou hladinu zástavby až na 8 NP. V takovém případě by
nynější námitka M. Pangráce byla poněkud zvláštní. Na věc je však od počátku nutno nahlížet z poněkud
odlišné perspektivy. V případě plochy SO P5 byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za
pomoci určení konkrétní nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových
dominant a zabránit tím narušení panoramatu Klucaniny. Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k
prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U Pily má sklon přibližně 30% v úseku od
krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající zástavba také již vytváří výškově výrazné
panoráma při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho měla citlivě dotvořit, což v budoucnu
prověří právě zmiňovaná územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz.
Z hlediska zákonem vymezených cílů a úkolů územního plánování se jedná o zájmy nepochybně legitimní.
V rámci procesu pořizování územního plánu bylo pak zároveň třeba prostorové regulace konkrétně vyjádřit
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s vyloučením libovůle a potenciální diskriminace. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m
n. m. (zaměření výšky hřebene stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené
poskytovatelem geodetických prací, Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření
hřebenů střech Areál Pily Tišnov – Trnec“, jako podklad pro územní plánování města), a s ohledem na
konkrétní svažitost proto návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou hladinu zástavby na 285 m
n. m. Cílem je vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících a okolní zástavbu rušících staveb. Zároveň jde pro
podatele o regulaci mírnější, než by bylo obvyklé určení podlažnosti.
Cílem je, aby budoucí prověřování a posuzování stavebních záměrů náležitě korespondovalo s okolní
zástavbou, zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech. Budoucí územní studie má územní plán do jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit
všechny konkrétní pro a proti daného stavebního záměru. Uvádí-li tedy také podatel své přesvědčení o
„přeregulování“ plochy P5 a o souvislosti tohoto jevu s „tlakem uplatněným několika subjekty formou
námitek či připomínek“, lze stěží tuto část námitky adekvátně vypořádat, neboť je založena toliko na
domněnce podatele. Pořizovatel byl povinen dbát o adekvátní koordinaci veřejného zájmu se všemi zájmy
soukromými, přičemž nebylo možné, aby stranil některému z podatelů námitek či připomínek. Tento scénář
se jeví nepatřičný též z toho důvodu, že proces přijímání opatření obecné povahy a rozhodování o
námitkách (resp. posuzování připomínek) je procesem velmi transparentním a jak již řečeno, podatel se
může snadno přesvědčit, že nebylo žádnému z podatelů námitek (ani jemu) neoprávněně straněno.
K realizaci konkrétních východisek úkolů a cílů územního plánování je konečně obecně zmocněno město
jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS
1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území.
Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického právního státu. […] Do samostatné
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace. Obec
rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a regulačního plánu, které se vyhlašují formou
opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně plánovací dokumentace a pořizuje je obec s
rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich schvalování je však samostatnou působností každé
obce. […] Požadavky […] pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka pozemku,
uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou výrazem
přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení stability
systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do práva na
samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do práva na samosprávu města. Městu či pořizovateli přitom standardně nepřísluší naplňovat
stanovené úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen jen určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení jednotlivých zájmů na rozvoji území města.
Podatel ještě cituje rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 07. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 – 120, kde
se například uvádí, že „jedná-li se o zásahy, jejichž citelnost přesahuje míru, kterou je vlastník bez větších
obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní
povinnost veřejné moci zajistit dotčenému vlastníku adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 Listiny), a to z
veřejných prostředků nebo z prostředků toho, v jehož prospěch je zásah do vlastnictví proveden (k
civilizační a politické úloze vlastnického práva v dějinách viz komplexně Pipes, R., Vlastnictví a svoboda.
Praha: Argo, 2008).“ U zásahů do vlastnických práv novým územním plánem (ve znění jeho návrhu) nelze
hovořit o takovém „přesahování míry“, neboť změna využití ploch SO P5 zasahuje vlastníkova práva v
zásadě právě opačně, když mu poskytuje řadu možností a variant zásahů do území. Takový postup však
nemůže zůstat bez regulace, kterou v tomto případě představují nutná územní studie a posouzení vlivu
záměru na krajinný ráz. Tyto instituty pouze zajišťují náležitou ochranu veřejnému zájmu při realizaci
zájmů soukromých. Cíle a úkoly územního plánování pak naprosté odbřemenění zásahů do území v zásadě
neumožňují a ani by to u strategické lokality začleněné do okolní zástavby nebylo vhodné a účelné.
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10) Jan Duda, podání: ze dne 06.05.2016 pod č. j. MUTI 12076/2016 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jan Duda
Adresa/ Sídlo: Pejškov 28, 666 01 Tišnov
Podání námitek k Návrhu územního plánu města Tišnov veřejně projednávaném 27. 4. 2016.
Podatel námitek se tímto písemně připojuje ke svým již podaným námitkám, které vyslovil ústně na
veřejném projednání dne 27.4.2016 v Tišnově.
Námitka č. 1.
Podávám námitku proti Příloze k oznámení o konání veřejného projednávání návrhu územního plánu
Tišnov a vyhodnocení vlivu územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území konaného dne, a to části
nazvané Přehled části řešení návrhu UP Tišnov, které byly od prvního veřejného projednání
změněny.
Odůvodnění námitky.
Bod č. 4. Lhůta pro pořízení územních studií byla stanovena na 4 roky. Nikde v návrhu územního plánu
ani v Odůvodnění není tato podmínka stanovena, natož odůvodněna. V návrhu územního plánu se na
str. 72 a 73 v bodě L. stanovují plochy. kde je ve změnách v území požadováno pořízení územních
studií. Tyto plochy jsou vyjmenovány, ale o časové platnosti územní studie se nikde nemluví. Stejně
tak i v Odůvodnění návrhu je na str. 122 a 123 pod bodem 9. 11. napsáno o stanovení ploch pro pořízení
územních studií a dále o stanovení platnosti lhůty pro pořízení územních studií, ale žádná lhůta není
stanovena.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce č. 1 se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Lhůta pro pořízení územní studie byla stanovena na 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu Tišnov. V
rámci prvního veřejného projednání byla řádně projednána lhůta pro pořízení územních studií dokonce v
délce 6 let, na základě poslední judikatury (např. rozsudek Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 23. 09.
2015, sp. zn. 40 A 4/2015-131) byla nicméně lhůta pro opakované veřejné projednání upravena na dobu 4
let. Tato lhůta z textu návrhu pro opakované veřejné projednání vypadla chybou v psaní (v předchozích
textech se tento údaj opakuje, ve výsledném textu pro veřejné projednání byl toliko nedopatřením,
pravděpodobně při přepisování nebo doplňování textu, vypuštěn), byla nicméně výslovně obsažena v bodě
č. 4 Přílohy k Veřejné vyhlášce k oznámení o konání opakovaného veřejného projednání a v tomto směru je
tak i upravenou lhůtu jistě možno vnímat jako projednanou.
Podané námitce se nicméně samozřejmě vyhovuje a ve výroku územního plánu [kap. L. Vymezení ploch a
koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie: lhůta
pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence územně
plánovací činnosti – do 4 let od nabytí účinnosti ÚP Tišnov] i v odůvodnění územního plánu [kap. 9.11.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro
rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti. Lhůta pro pořízení územních studií (do 4 let od nabytí
účinnosti ÚP Tišnov) je stanovena s ohledem na povinnost obce každé 4 roky vyhotovit „Zprávu o
uplatňování územního plánu“, kde se prověří, zda byla územní studie vyhotovena, nebo zda podmínka
vyhotovení územní studie nadále trvá, případně zda se nezměnily podmínky pro tuto územní studii.] je nyní
předmětný údaj uveden výslovně a správně.

Námitka č. 2.
Stavby nadmístního významu, zvláště silnice II/385, resp. Stavba její předložky v ploše označené jako
P12 není souladná a koordinovaná s nadřazenou dokumentací, tedy s ZÚR jihomoravského kraje. které
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byly předmětným rozsudek v roce 2012 zrušeny právě s ohledem na provázanost dopravních staveb.
Lege artis prosím o doplnění a provázanost s platnými a účinnými ZÚR, nikoli jen politikou rozvoje či
obecnými zásadami. Žádám tímto o doplnění potřebné dokumentace.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Požadavku na doplnění provázanosti s platnými a účinnými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského
kraje nelze vyhovět, neboť tento druh či „stupeň“ územně plánovací dokumentace v současnosti neexistuje.
Absence zásad územního rozvoje nicméně nemůže (i vzhledem k ústavně garantovanému právu na
samosprávu obcí, jehož integrální součástí je též schvalování územně plánovací dokumentace, srov. nález
Ústavního soudu ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11) až do jejich přijetí (v nejasném termínu
v budoucnosti) znemožnit územně plánovací činnost všech obcí kraje, tedy ani města Tišnov.
Za dané situace je tak po právní stránce nezbytné vycházet v prvé řadě z Politiky územního rozvoje jakožto
„nejvyššího stupně“ územně plánovací dokumentace, který určuje základní požadavky na rozvoj území celé
České republiky. Jsou v ní konkretizovány základní úkoly územního plánování v republikových,
přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a
vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území (§ 31
odst. 4 stavebního zákona). Z neexistence zásad územního rozvoje jakožto „mezičlánku“ a nad územním
plánem nadřazené územně plánovací dokumentace pak vyplývá pro řešení územního plánu města potřeba
respektování tras nadřazené veřejné infrastruktury, vymezení koridorů pro veřejně prospěšné stavby a
územní systém ekologické stability na základě jiné oborové dokumentace.
Jde-li proto o namítanou přeložku silnice II/385, respektive její úpravu zasahující do k. ú. Tišnova, byla
převzata z oborové dokumentace „Generelu dopravy Jihomoravského kraje“. Přestavbová plocha P12 pro
silniční dopravu (přeložka silnice II/385 – tzv. obchvat Hradčany se stavbami, zařízeními a opatřeními
souvisejícími) je navržena za účelem odstranění dopravní závady, zlepšení průjezdu obcí Hradčany a
zrychlení dopravního propojení směrem na Brno. Toto dopravní řešení v nadmístních souvislostech odstraní
velkou dopravní závadu, která představuje pro obec Hradčany neúnosnou dopravní zátěž obytného území,
kterým trasa silnice II/385 v dnešní době prochází. Napojení na původní trasu silnice II/385 u Tišnova je
navrženo a bude realizováno částečně na k.ú. Tišnov, proto je na hranici s obcí Hradčany navržena uvedená
plocha P12, která umožní bezkolizní napojení přeložky na stávající trasu.
Námitka č. 3
Dle zákona č. 106/1999 Sb. prosím o zaslání kopie prezenční listiny z veřejného projednání ze dne
27.4.2016, neb nekoresponduje se skutečným stavem přítomných, což považuji za zásadní procesní
pochybení, které tímto namítám. Na konci veřejného projednání se vyskytly pochybnosti o existenci
všech archů prezenční listiny. Rovněž prosím o odkaz na záznam z veřejného projednání pro případnou
kontrolu faktického stavu jednání.
K námitce č. 3
Žádost o poskytnutí informace – zaslání prezenční listiny (výslovně) v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, nelze posuzovat jako námitku proti návrhu územního plánu dle ust. § 52
odst. 3 stavebního zákona, neboť proti němu ani obsahově nesměřuje, ale právě jako žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dle ust. § 13 odst. 1 uvedeného zákona se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně, a to i
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Dle ust. § 14 odst. 2 věty první ze žádosti musí
být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu
tohoto zákona. Tyto náležitosti žádosti jsou (i vzhledem k právní zásadě, že podání se posuzuje vždy podle
svého obsahu, a to i v jeho jednotlivých částech) z pohledu „námitky č. 3“ splněny, a žádost v této
„námitce“ obsažená tedy byla povinným subjektem, jemuž byla adresována, vyřízena samostatným
procesním postupem stanoveným zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Námitka č. 4
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V zastoupení vlastníka pozemku p.č. 91/ I v k.ú. Pejškov u Tišnova prosím o zdůvodnění potřeby plynové
výměníkové stanice. Dle informací v místě dané infrastrukturní zařízení není potřeba a existují zde důvodné
pochybnosti o potřebě takové infrastruktury pro stávající zástavbu. Obyvatelé místní části topí zpravidla
lokálními tuhými palivy, popř. Elektřinou. Výměníková stanice plynu v navrhovateli působí jako
infrastruktnurní základ pro další případnou developerskou výstavbu v místě.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 směřující proti navržené infrastruktuře plynovodu v místní části Pejškov se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Odůvodnění územního plánu vyhovuje požadavku podatele na odůvodnění umístění plynové výměníkové
stanice v k.ú. Pejškov v kap. 9.4.2. [Koncepce technické infrastruktury E) Zásobování plynem]. V tomto
směru je tedy námitce učiněno za dost, měla-li ovšem směřovat proti řešení navrženému územním plánem,
jak se jeví z jejího celkového vyznění. S ohledem na cíle územního plánování, mezi něž v prvé řadě patří
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích (§ 18 odst. 1 stavebního zákona), není namístě námitce vyhovět.
Úkolem územního plánování je mj. stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro
kvalitní bydlení (§ 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona). Město Tišnov je zásobované zemním plynem
z vysokotlakého (VTL) plynovodu Maloměřice - Boskovice. V prostoru Kuřimi je vyvedena odbočka VTL
plynovodu Kuřim - Tišnov, která je zakončena VTL regulační stanicí situovanou přímo v areálu
Jihomoravské plynárenské a.s. Další VTL plynovod je přiveden do řešeného území v jeho severní části od
Lomnice a je rovněž zakončen VTL regulační stanicí. Vlastní rozvodná síť města je provedena převážně v
systému středotlak, část území je zásobována z NTL plynovodů (délka NTL plynovodů je 251 m).
Místní části nejsou plynofikovány. Severně od zastavěného území nicméně prochází další VTL plynovod,
který je napojen na VTL plynovod Kuřim – Tišnov a pokračuje ve směru na Bystřici nad Pernštejnem a
katastrálním územím, resp. severním okrajem zástavby Pejškova prochází VTL plynovod ve směru na
Heroltice. V územním plánu se tak v souladu se zákonem definovanými cíli a úkoly územního plánování
navrhuje možnost napojení Pejškova na tento plynovod, tj. možná plynofikace Pejškova přes navrženou
regulační stanici, která bude napojená odbočkou ze stávajícího VTL plynovodu procházející přes k.ú.
Pejškov u Tišnova, tedy nejkratší vhodnou přípojkou. V budoucnu bude pak pouze záležitostí demokraticky
projevené vůle, zda bude tato možnost také využita a realizována.
Námitka č. 5
Prosím o zdůvodnění bezprecedentního nárůstu ploch pro bydlení v místní části Pejškov. Vzhledem k
poslednímu sčítání lidu z roku 2011 jako jediného dostupného data o počtu obyvatel v místní části
Pejškov, by uvažovaná výstavba bezprecedentně násobně zvýšila počet obyvatel této části. S ohledem na
§ 18 st. zák. není relevantním způsobem uvažován udržitelný rozvoj území. V místní části totiž zcela
absentují jakékoli plochy občanské vybavenosti (dětské hřiště, lavičky, místo pro setkávání, obecní
budova, kultura.. „ ). Uvedený záměr tedy vzbuzuje dojem spíše developerského Projektu, nežli
uvážlivého územního plánování. Navíc výstavbě není navržena odpovídající infrastruktura - řešení ČOV
na Pejškově chybí, což při plánované kapacitě jistě bude problém. Prosím o řádné zdůvodnění proč na
Pejškově není žádná občanská vybavenost, místnost pro aktivní občanské setkávání. besedy, akce, hřiště
atp.; a proč se za daného stavu uvažuje o další výstavbě, navíc záborem ZPF?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka č. 5 směřující proti „nárůstu ploch pro bydlení v místní části Pejškov“ se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Z hlediska urbanistické koncepce [kap. C.1] územní plán navrhuje pro posílení atraktivity místních částí
Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov:
zachovat v maximální možné míře identitu přírodních hodnot území a novou zástavbu přizpůsobit
charakteru okolní krajiny,
přiměřeným návrhem rozvojových ploch pro bydlení a rekreaci, přestavbou nevyužitých objektů a areálů a
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dobudováním základní dopravní a technické infrastruktury, vytvořit podmínky pro zdravé a plnohodnotné
bydlení, atraktivní i pro mladé rodiny s dětmi,
vymezuje plochy se smíšeným využitím, které umožňují širší spektrum činností a aktivit, vytvářející
pracovní příležitosti, oživení a zpestření struktury místních částí,
koncepční zásady obsluhy jednotlivých místních částí, které umožní zajistit dostatečné technické vybavení a
obsluhu území,
vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny pěší a cyklistickou dopravou.
V místních částech Jamném, Hájku, Hajánkách a Pejškově jsou vymezeny převážně plochy smíšené obytné,
a to jak ve stabilizovaném území, tak v rozvojových plochách. Plochy Z23, Z24, Z25, Z26 a Z27 (dostavba
v centru místní části Pejškov) představují tedy toliko potenciálně celkem 5 RD a byly zároveň vyhodnoceny
jako maximální pro rozvoj sídla i z hledisek prostorových, ukončujících půdorys sídla na severovýchodním
okraji zástavby. Vymezením ploch jako ploch smíšených obytných je přitom právě podpořena možnost
variabilnějšího způsobu využití území i pro namítané občanské vybavení, služby, řemesla, cestovní ruch.
Konkrétní otázky, jako je zřízení např. laviček či míst pro setkávání, pak nelze řešit přímo v rámci
územního plánování. Plochy rekreace jsou převážně stabilizovány, nové plochy jsou navržené v Pejškově v
návaznosti na stávající plochy toliko jako dostavba proluk (Z28, Z29).
Odůvodnění územního plánu vyhovuje požadavku podatele na odůvodnění návrhových ploch v k.ú.
Pejškov, viz jen kap. 10. [Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch]. Nové plochy pro bydlení jsou navrženy v minimálním rozsahu v každé
místní části města Tišnova tak, aby i v těchto odtržených částech byla možnost alespoň minimální nové
výstavby. Ve všech případech se vycházelo z platného územního plánu, aby byla zachována kontinuita
rozvoje území a ve všech případech byl návrh aktualizován, zda potřebnost stále trvá. Některé plochy byly
redukovány z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu i z důvodu nadměrných požadavků. Územní
plán rovněž nepřipouští vícepodlažní zástavbu v místních částech Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov
z důvodu zachování stávajícího venkovského charakteru sídel, který je charakterizován přízemní zástavbou
s možností podkroví.
Z hlediska infrastruktury v případě Pejškova navrhuje dále územní plán napojení na „Skupinový vodovod
Tišnov“, z hlediska koncepce odkanalizování, respektive likvidace dešťových a odpadních vod, byla však
naopak situace vyhodnocena i do budoucna jako vyhovující – zůstane zachován stávající systém – jímky na
vyvážení, případně domovní ČOV [viz kap. D.2.2 a srov. v odůvodnění].
Námitka č. 6
Odbočka vodovodu vede přes soukromé pozemky na místo pro obec zcela nelogické, nejsou zde jasné
varianty napojení. Navíc místní komunikace ve vlastnictví města Tišnov, přes kterou odbočka vodovodu
vede je evidována jako místní zeleň, přitom jde o „páteřní komunikaci" v místní části. Uvedené zakreslení
tak neodpovídá skutečnosti, faktickému využití v místě a působí velmi nelogicky. Prosím o řádné
vykreslení ploch co do jejich faktického a skutečného významu (nikoli „zamalování silnice na zeleno" a
„přemalování zeleně na cestu pro vodu").
Vodovod jako stavba nadmístního významu by měl být provázán nejen s ÚPD okolních obcí, jak je tomu
v návrhu, ale i s nadřazenou dokumentací, tj. ZÚR kraje, z které by měl vycházet. Prosím o doložení
patřičných vyjádření.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 6:
Námitka č. 6 směřující proti navrženému vodovodu se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 6:
V případě místní části Pejškov byl z hlediska cílů a úkolů územního plánování vyhodnocen systém
zásobování pitnou vodou jako nevyhovující, pročež územní plán navrhuje napojení na „Skupinový vodovod
Tišnov“. Odůvodnění územního plánu vyhovuje požadavku na odůvodnění vodovodu v k.ú. Pejškov v kap.
9.4.2. [Koncepce technické infrastruktury A) Zásobování vodou].
Z hlediska zásobování vodou je město Tišnov skutečně třeba posuzovat jako součást většího celku,
sdružujícího více obcí. Město je připojeno na uvedený „Skupinový vodovod Tišnov“, jehož součástí je
dalších 10 okolních obcí. Nelze ovšem vyhovět požadavku na doplnění provázanosti s platnými a účinnými
Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, neboť tento druh či „stupeň“ územně plánovací
dokumentace, jak je v odůvodnění územního plánu opakovaně vysvětleno, v současnosti neexistuje.
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Absence zásad územního rozvoje nicméně nemůže (i vzhledem k ústavně garantovanému právu na
samosprávu obcí, jehož integrální součástí je též schvalování územně plánovací dokumentace, srov. nález
Ústavního soudu ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11) až do jejich přijetí (v nejasném termínu v
budoucnosti) znemožnit územně plánovací činnost všech obcí kraje, tedy ani města Tišnov.
Vodovod již zároveň není sledován Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, přesto po
dohodě s pořizovatelem v územním plánu možnost napojení Pejškova vzhledem k jeho významu zůstává.
Návrh kalkuluje s tím, že voda bude přivedena do vodojemu u DU – účelové komunikace na západním
okraji sídla a odtud je voda přivedena do zástavby. Přitom je přípustné, aby byl koridor, jde-li o jeho
zakreslení, přiveden k návrhovým plochám Z26 a Z24. S tvrzením o nelogičnosti zvoleného koridoru nelze
souhlasit, naopak se jedná o postup standardní (využití účelové komunikace).
Námitka č. 7
Namítám, že stanovení plochy přestavby č. 34 a č. 35 neodpovídá potřebám parkování u letního kina. V
posouzení vlivu těchto ploch a rámci SEA nejsou nikde tyto plochy vyhodnoceny, jenom na str. 51 se v
tabulce záboru můžeme dočíst o velikosti plochy přestavby č. 34. Ta je násobně menší jak plocha
přestavby č. 35 a přesto zabírá plochu 10 18 metrů čtverečních. Tato plocha je na straně letního kina ul.
Hornická. Plocha přestavby č. 35 je bez udání výměry a podle velikosti se sousední plochou může mít tak
4 000 metrů čtverečních. Tato plocha parkoviště zasahuje do plochy čerstvě vysázených stromů
pořízených za dotace min. život. prostředí a svoji velikostí je snad určena na parkování nákladních
automobilů! Žádám, aby tato plocha P 35 nebyla v územním plánu stanovena, neboť plocha parkování P
34 je svoji kapacitou dostatečná.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 7:
Námitka č. 7 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 7:
Z návrhu územního plánu vyplývá, že přestavbová plocha P34 má výměru 1018 m2 a přestavbová plocha
P35 má výměru 607 m2. Určení výměr je uvedeno v textové části odůvodnění návrhu územního plánu v
kapitole 14.3. [Tabelární vyhodnocení lokalit s navrženou změnou využití]. Odůvodnění územního plánu v
kap. 9.4.1. [Koncepce dopravní infrastruktury, oddíl Statická doprava] vysvětluje, že plochy přestavby P34
a P35 pro parkování u letního kina jsou navrženy pro parkování osobních vozidel. Plocha P34 o velikosti
1018 m2 je určena pro 40 parkovacích stání (25 m2/1 parkovací stání) a plocha P35 o velikosti 607 m2 je
určena pro 24 parkovacích stání.
Při koncentraci ploch občanské vybavenosti v dané lokalitě (OV, OK, OS), byl tento návrh parkovacích
ploch vyhodnocen jako v podstatě jediné možné řešení pro zajištění obsluhy území dopravou v klidu
(parkování). Situace dopravy v klidu v rámci řešeného území města Tišnova byla podrobně analyzována již
v dokumentaci „Problematika parkování v Tišnově - organizace parkování jako příspěvek k revitalizaci
veřejného prostoru“ z května 2012, zpracované Ing. Adolfem Jebavým, Alternativní dopravní studio. Z této
analýzy vyplynulo, že situace dopravy v klidu, mimo jiné v ul. Hornické, je deficitní a její řešení je proto
nezbytné.
K tvrzenému nevyhodnocení posouzení vlivu ploch P34 a P35 v rámci procesu SEA je třeba uvést, že na
straně 50 „Posouzení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí procesem SEA“ zpracované
společností LÖW & spol., s.r.o. je vyhodnocení nově vymezených přestavbových ploch P34 a P35
obsaženo. Územní plán pak stanovuje základní urbanistickou koncepci, v tomto případě vymezil změnu
části stávající plochy OS - občanského vybavení – zařízení sportu a rekreace a části stávající plochy Oš –
občanského vybavení – školská zařízení (vymezení dle současně platného územního plánu sídelního útvaru
Tišnov). Nově tedy v návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání byly vymezeny plochy
přestavby P34 a P35 se způsobem využití DP/V - plochy dopravní infrastruktury. Plocha DP umožňuje jak
situování zmíněných parkovacích ploch, tak i veřejné a izolační zeleně. Dále bylo vymezeno návrhem
územního plánu, že tyto plochy jsou určeny pro vybudování veřejně prospěšných staveb (index V) veřejných parkovišť. Tato úprava tedy doplnila urbanistickou koncepci o plochy, které dle doplňujících
podmínek využití území otevírají prostor pro realizaci chybějícího veřejného parkoviště pod letním kinem v
souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Obecným
požadavkem na vymezování ploch v rámci územního plánování je vytváření veřejných prostranství, je-li to
nezbytné.
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Závěrem je namístě doplnit, že umísťování konkrétního záměru na vybudování veřejného parkoviště, a to
pouze v nezbytném rozsahu (kapacitě) dle potřeby území a v koordinaci se stávající zelení se netýká
podrobnosti územního plánu, ale bude předmětem až navazujících řízení při umísťování předmětného
záměru dle stavebního zákona.
Námitka č. 8.
Vznáším námitku proti naprosto nesrozumitelně požadované změně plochy letního kina z plochy OV
občanské veřejné na plochu OK občanské komerční. Její argumentace na změnu na lesopark již
umožňuje současné označení a další důvod v podobě potřeby oplocení plochy před diváky navštěvující
areál bez vstupenky je vysloveně komický.
Tento důvod je uveden na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu a je jistě míněn pořizovatelem
vážně.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 8:
Námitka č. 8 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 8:
Na str. 80 textové části odůvodnění návrhu územního plánu se nově určuje způsob využití OK - občanská
vybavenost komerční u plochy Z 100. Podání v této námitce č. 8 se dle všeho týká právě nově vymezené
plochy Z100. Návrh územního plánu pak při vymezování plochy Z 100 zohledňuje současné využití této
lokality. Aktuálně území totiž slouží jako izolační zeleň za stávající bytovou zástavbou na ulici Halasově,
tvoří tedy přirozenou bariéru vůči hluku případně vznikajícímu při provozování areálu letního kina.
Koncepčně je tedy tato plocha součástí areálu letního kina, což návrh územního plánu ve svém vymezení
nyní upravuje.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.3.1 [Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně], oddíle 1) Zastavitelné plochy, plocha Z100 OK, vysvětluje, že rozšíření plochy letního kina,
zahrnující úzký pruh lesa na západním okraji plochy, je navrženo územním plánem pro vytvoření dostatečně
velké přírodní plochy, která slouží jako ochranná zeleň vůči okolní bytové zástavbě a aby zde mohl být
zřízen také lesopark, jako součást tohoto občanského vybavení. Takové rozšíření je pak v souladu se
stávajícím i budoucím využitím plochy – OK – občanské vybavení – komerční.
Využití plochy letního kina bylo změněno z původně navrhovaného OV – občanské vybavení veřejné na
OK – občanské vybavení komerční tak, aby v areálu letního kina mohlo zůstat letní kino se souvisejícími
stavbami, restaurace, aby zde byla možnost případně umístit malý pivovar k této restauraci, saunu a další
podobné služby (samotné město Tišnov připravuje realizaci celkové rekonstrukce areálu letního kina s
využitím veřejných prostředků, když lze, byť již poněkud nad rámec řešeného, zmínit, že předpokladem pro
poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů je mj. samozřejmý soulad s
územním plánem). Původně navrhované využití plochy by tedy neumožnilo plnohodnotný rozvoj areálu tak,
aby mohl veřejnosti poskytnout veškeré očekávané služby. Odůvodnění vztahující se k otázkám oplocení a
případnému problému neplatících diváků bylo vzhledem k absenci relevantního vztahu k problematice
územního plánování vypuštěno, v tomto směru tedy bylo podateli fakticky vyhověno.
U letního kina by měl být zřízen také lesopark; z uvedených důvodů byla místo plochy OV vymezena
plocha OK s možností situování lesoparku. Kromě toho byl rozšířen celý areál o pozemek p. č. 1476/22 (dle
KN les ve vlastnictví Města Tišnov) a o pozemek p. č. 1476/24 (dle KN sad ve vlastnictví Města Tišnov).
Pozemek p. č. 1476/22 byl vymezen jako zastavitelná plocha Z100.
Námitka č. 9
Proč se s ohledem § 22 odst. 2 a 3 nevedl písemný záznam a neevidovaly se námitky a připomínky
písemně? Pokud existuje uvedený písemný záznam, žádám o jeho kopii.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 9:
Námitka č. 9 na evidenci ústně uplatněných námitek v písemném záznamu z veřejného projednání se
zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 9:
Dle ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona platí, že o průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný
záznam. Písemný záznam o průběhu veřejného projednání však neslouží k sepisu ústně podaných námitek
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směřujících ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona proti návrhu územního plánu, jak plyne
z požadavku podatele (námitka č. 9 v logické návaznosti na úvodní „připojení k ústně podaným námitkám“
na str. 1 podání).
Dle ust. § 22 odst. 3 stavebního zákona se i při veřejném projednání stanoviska, námitky a připomínky
uplatňují písemně (tedy nikoli ústně, např. sepisem do protokolu) a musí být opatřeny identifikačními údaji
a podpisem osoby, která je uplatňuje, a připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání. Stanoviska,
námitky a připomínky podané písemně před veřejným projednáním se v záznamu uvedou s odkazem na
jejich znění, které se k záznamu připojí. K tomu srov. např. i Machačková, J. a kol.: Stavební zákon.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 210, k § 52: „Námitky a připomínky se uplatňují vždy
písemně, a to buď před veřejným projednáním, v jeho průběhu, nebo nejpozději do 7 dnů ode dne konání
(posledního) veřejného projednání. K námitkám, připomínkám a stanoviskům uplatněným po lhůtě se
nepřihlíží.“.
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15. Návrhy rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

1. Seznam námitek podaných ve stanovené lhůtě v rámci řízení dle ust. § 52
stavebního zákona, které byly k návrhu územního plánu uplatněny (první
veřejné projednání)
č. podatel
1 Svatopluk Bílek, Mánesova 907, 666 03 Tišnov
2 Tišnovská dřevovýroba s.r.o., Ostrovec 1554, 666 01 Tišnov
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

číslo jednací
doručeno
MUTI 3032/2014 10.2.2014
MUTI 3116/2014 11.2.2014

Zdeňka Ondrysková a Ludvík Ondryska, Ostrovec 1553, 666 01
Tišnov
MUTI 3387/2014 13.2.2014
Ing. Jiří Zemek a Ing. Milena Zemková, Trnec 655, Tišnov
MUTI 2988/2014 10.2.2014
Pavel Straka, Na Honech 1850, Tišnov 666 01
MUTI 3324/2014 12.2.2014
Obchodní společnost Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská č.p.
149/125a, 619 00 Brno
Ing. Petr Fruhwirt, Havlíčkova 1691, Tišnov
Aleš Dufek Ing., Ranného 1902, Tišnov
Michal Talanda, Formánkova 1881, 666 01 Tišnov
Miroslav a Eva Švecovi, Ranného 1911, Tišnov
Radka a Radim Kučerovi, Ranného 1904, Tišnov
Milan Novák,Valova 1930, 666 01 Tišnov
Jiří Süsser, Dlouhá 1804, 666 01 Tišnov
Mgr. Martin Černý, Mgr. Libuše Černá Bc., Michal Vaňkovský,
Kamila Vaňkovská Mgr., Jiří Lněnička
Adresa /Sídlo: Marie Pavlíkové 1924, Tišnov 666 01Mgr. Roman
Skřepek Mgr., Tereza Skřepková
Adresa /Sídlo: Marie Pavlíkové 1932, Tišnov 666 01

15 Zástupce veřejnosti: Jiří Blaha, Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
16 Jiří Blaha, Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
17 Jiří Blaha, Těsnohlídkova 883, Tišnov 666 03

MUTI 3233/2014
MUTI 3234/2014
MUTI 3396/2014
MUTI 3402/2014
MUTI 3374/2014
MUTI 3341/2014
MUTI 3393/2014
MUTI 3332/2014

12.2.2014
12.2.2014
13.2.2014
13.2.2014
13.2.2014
13.2.2014
13.2.2014
13.2.2014

MUTI 3196/2014 12.2.2014
MUTI2777b/2014 5.2.2014
MUTI2777a/2014 5.2.2014
MUTI 3389/2014 13.2.2014

Tomáš Schovánek a Ing. Jana Schovánková, Těsnohlídkova č.p. 847,
18 Tišnov 666 03
MUTI 3333/2014 13.2.2014
19 Miroslav Krejčí, Hanákova č.p. 424, Tišnov 666 03
MUTI 3338/2014 13.2.2014
Ing. Jaroslav Řezníček, Ing. Soňa Řezníčková, Hanákova č.p. 423,
20 Tišnov 666 03
MUTI 3339/2014 13.2.2014
21 Marie Jančarová, Šikulova 1362, Předklášteří 666 02

MUTI 3369/2014 13.2.2014

22 JUDr. Ladislava Mičková, U Pily č.p. 874, Tišnov 666 03
MUTI 3443/2014 14.2.2014
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13
23 Tišnov, statutární zástupce MUDr. Bořek Semerád,
MUTI 3395/2014 13.2.2014
24 Itself s.r.o., Palackého náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice
17.12.2013
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2. Návrhy rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění, uplatněných k návrhu
územního plánu v rámci řízení dle ust. § 52 stavebního zákona (první veřejné
projednání)
1) Svatopluk Bílek, podání: ze dne 15. 12. 2014 pod č. j. MUTI 3032/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Svatopluk Bílek
Adresa/ Sídlo: Mánesova 907, 666 03 Tišnov
Námitka:
Námitka proti návrhu územního plánu města Tišnova
Jsem vlastníkem pozemku p.č. 2214/4 v k.ú. Tišnov. Pozemek je podle stávajícího platného územního plánu
SU Tišnov zařazen mezi plochy občanského vybavení - distribuce, ubytovací a restaurační zařízení.
Podmínečně přípustným využitím tohoto území jsou menší kapacity bydlení, nezávadné výrobní a komerční
zařízení, nezbytná technická a dopravní zařízení.
V návrhu nového územního plánu je navržena změna a předmětný pozemek je zařazen mezi plochy
občanského vybavení - tělovýchova a sport. Podmínky pro využití těchto ploch jsou oproti stávajícímu
územnímu plánu výrazně omezeny. Tyto plochy lze využít pouze pro stavby, činnosti a zařízení sloužící k
uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů, a to na veřejně přístupných plochách. Podmínečně
mohou být tyto plochy využity na pozemky staveb a zařízení, které mají víceúčelové využití a tvoří
doplňkovou funkci např. ubytování, stravování, služby, obchodní prodej za podmínky, že hlavní funkci tvoří
sportovní využití a bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo
majitele zařízení. Omezeny jsou rovněž podmínky prostorového uspořádání zástavby. Výšková hladina
zástavby je omezena na max. 2 NP. Intenzita využití pozemku je omezena na max. 20% zastavěné části
pozemku a 80 % zeleně.
Výše popsaná omezení považuji za závažný a nezákonný zásah do vlastnických práv. Plocha, na které leží
předmětný pozemek, byla vyjmuta z aktivní záplavové zóny a nově je na ni umožněna výstavba za
respektování podmínek správce toku a vodoprávního úřadu. Stejné podmínky pro výstavbu platí pro celou
komerční zónu pod městem. Na sousedních pozemcích, které jsou také nově určeny pro tělovýchovu a
sport, probíhají činnosti odpovídající ploše komerční. Na vedlejším pozemku ve vlastnictví AUTOKLUBU
Tišnov je prováděno autoopravárenství. Na pozemku, kde byl dříve autodrom, zmiňovaný v návrhu
územního plánu, je nově prodejna stavebnin. Pro sport je využíváno pouze koupaliště a to jen několik dnů v
roce.
Pro narovnání navrhuji ponechat předmětný pozemek ve stávajícím režimu regulace využití území, se
stávajícím omezením prostorového využití zástavby a intenzitou využití území. Pokud bude chtít město
Tišnov použít tento pozemek pro veřejně přístupné hřiště, musí zabezpečit rovnocennou směnu pozemku.
Pokud nedojde k výše uvedenému narovnání, nechám důvodnost této změny územního plánu přezkoumat
příslušným správním soudem.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce podatele Svatopluka Bílka, aby podmínky využití jeho pozemku p. č. 2214/4 v k. ú. Tišnov
v územním plánu Tišnov byly obdobné jako podmínky stanovené v ÚPN SÚ Tišnov, se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Podatel námitky Svatopluk Bílek, vlastník pozemku p. č. 2214/4 (druh pozemku dle KN ostatní plocha o
výměře 4 444 m²) v k. ú. Tišnov, ve své námitce nesouhlasí s vymezením tohoto svého pozemku v návrhu
ÚP Tišnov jako součásti plochy občanského vybavení s podrobnější specifikací OS – tělovýchova a sport,
jejímž hlavním využitím jsou stavby, činnosti a zařízení veřejného charakteru sloužící k uspokojování
sportovních a rekreačních potřeb veřejnosti. Navrhuje ponechat předmětný pozemek ve stávajícím režimu
regulace využití území a se stávajícím omezením prostorového využití zástavby a intenzitou využití území,
a pokud bude chtít město Tišnov použít tento pozemek pro veřejně přístupné hřiště, požaduje zabezpečit
rovnocennou směnu pozemku.
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Uvedeným požadavkům podatele je z převážné části vyhověno tím způsobem, že jeho pozemek p. č. 2214/4
i další okolní pozemky ve vlastnictví AUTO KLUBU TIŠNOV (p. č. 2214/10; 2225/2; p. č. St. 1955 a 1760
v k. ú. Tišnov), které byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny jako plocha občanského vybavení s podrobnější
specifikací OS – tělovýchova a sport, jsou v upraveném návrhu územního plánu vymezeny jako plocha
občanského vybavení komerčního - OK. Plochy občanského vybavení komerčního mohou být dle
stanovených podmínek využití využívané nejen pro činnosti, stavby a zařízení pro občanské vybavení
komerčního charakteru, jako např. pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby a také tělovýchovu a
sport (v tomto případě pro komerční využití), ale zároveň se v těchto plochách připouští možnost využívat
je i pro občanské vybavení veřejné, tedy pro činnosti, stavby a zařízení veřejného charakteru, mezi které
patří i veřejně přístupná sportovní a rekreační zařízení a stavby. Oproti podmínkám uvedeným v ÚPN SÚ
Tišnov není v této ploše občanského vybavení komerčního ani podmíněně přípustná výroba, a to i ta
nezávadná.
Z uvedeného vyplývá, že na základě prověřených údajů o stávajícím reálném využívání pozemků a staveb
ve vlastnictví AUTO KLUBU TIŠNOV a na základě požadavků podatele na využívání jeho pozemku p. č.
2214/4, který na tyto pozemky přímo navazuje a dle katastru nemovitostí jako ostatní plocha již nenáleží do
ZPF, byl stanovený způsob využití všech těchto pozemků přehodnocen a vymezen tak, že kromě výroby
v podstatě umožňuje takové využití, jaké bylo stanoveno v ÚPN SÚ Tišnov. Uvedeným způsobem bylo
podateli námitky z převážné části vyhověno.
2) Tišnovská dřevovýroba s.r.o. a 4 ENERGY s.r.o., zastoupené jednatelem Ing.
Josefem Řezníčkem, podání: ze dne 11. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3116/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Tišnovská dřevovýroba s.r.o. a
ENERGY s.r.o., zastoupené jednatelem Ing. Josefem Řezníčkem
Adresa/ Sídlo: Ostrovec 1554, 666 01 Tišnov

4

Námitka:
Naše firma vlastnila pilu v Tišnově na Trnci. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám pro výrobu řeziva a
dřevařských výrobků a zejména pro budoucí rozvoj firmy jsme pozemek, který byl pro naše účely malý,
prodali ing. Pangrácovi.
Pro možný rozvoj firmy jsme pořídili úvěrem pozemek k.ú. Tišnov, Ostrovec č.p. 475/1, který v době koupě
byl opuštěný a značně zanedbaný. Podle schváleného územního plánu bylo území pojato pro výrobní a
skladové účely, a nic při jednání o koupi pozemku nenaznačovalo možnost jiného využití v budoucnu. Spíše
máme dojem, že se do průmyslové zóny nešťastně vklínilo sportoviště, které nyní hledá prostor pro
rozšíření.
Spolu s naší bankou jsme dlouhodobým úvěrem řešili výstavbu výrobních hal, které nahradily výrobní
prostory na původním místě. Současně jsme dalším dlouhodobým úvěrem financovali výstavbu
fotovoltaické elektrárny, pro kterou jsme zřídili dceřinou společnost 4 ENERGY s.r.o. se sídlem na stejné
adrese. Pozemek, který byl pro tento účel vyčleněn z původní parcely, byl firmou považován za dočasně
uvolněnou rezervu pro další rozvoj podnikání v dané lokalitě. V dlouhodobém výhledu máme připraven
projekt na budování dalších výrobních hal pro naši specifickou výrobu dřevěných plovoucích podlah. Tuto
výrobu momentálně zajišťujeme na naší provozovně v Borači, ale výhledově ji chceme rozšířit a přesunout
do Tišnova. Počtem pracovníků se řadíme k malým firmám do 25 zaměstnanců, ale počítáme s rozšířením
počtu pracovníků, zejména pro zajištění obchodní činnosti. Tímto úvodem bych chtěl navodit naše
připomínky k návrhu územního plánu Tišnova.
1. Pozemek, na kterém naše firma působí, je zastaven ve prospěch banky do doby, než budou splaceny
úvěry. Tyto jsou sjednány se splatností 15 roků. Životnost fotovoltaických panelů je 20-50 roků. Z tohoto
důvodu je návrh na změnu území a uvolnění pro sport dlouhodobá záležitost. Možnosti sportovního vyžití
ve městě je třeba řešit rychleji. Proto podáváme proti návrhu na změnu územního plánu námitku.
2. Zdevastované stavby na sousedních parcelách v majetku Českých drah si žádají již nejméně 10 roků
stržení a smysluplnější využití. Místními bezdomovci vybydlené budovy hrozí zřícením. Pozemky jsou v
sousedství sportovního areálu, proč nebyly také zařazeny do možného využití pro sport?
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3. Rovněž tak prostory po firmě SUB TERRA a.s., které jsou pronajímány nejrůznějším firmám, nejsou
zařazeny do možnosti využití pro sport, ačkoli jsou rovněž v sousedství sportovního areálu.
Možná by SUBTERRA a České dráhy rády slyšely na nabídku města Tišnova k odkoupení pozemků dříve
než naše firma.
Jednatelé firmy Tišnovská dřevovýroba s.r.o. jsou mladí, perspektivní a plní elánu do dalšího budování, a
proto návrh na využití území pro sport považujeme za účelově zaměřený proti rozvoji naší firmy,
nesouhlasíme s ním a rozhodně proti němu protestujeme.
Očekáváme Vaše stanovisko k připomínkám a věřím, že naši perspektivní firmu podpoříte.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které právnické osoby Tišnovská dřevovýroba s.r.o. a 4 ENERGY s.r.o., se sídlem Ostrovec
1554, 666 01 Tišnov, zastoupené jednatelem Ing. Josefem Řezníčkem požadují, aby na jejich pozemcích p.
č. 475/1; 475/27 a p. č. St. 1553 v k. ú. Tišnov zůstala vymezena stávající plocha výroby a skladování průmyslová výroba (ozn. VP), která těmto firmám zajistí nejen stávající provoz, ale firmě Tišnovská
dřevovýroba s.r.o. i další rozvoj, se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Přestavbové plochy P2 a P4 s navrženým využitím pro tělovýchovu a sport (ozn. OS) byly na pozemcích p.
č. 475/1; 475/27 a p. č. St. 1553 v k. ú. Tišnov ve vlastnictví firem Tišnovská dřevovýroba s.r.o. a 4
ENERGY s.r.o. vymezeny zejména vzhledem ke své poloze; jsou totiž situovány nejen v přímé návaznosti
na stávající plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport, na kterých je umístěno fotbalové hřiště a
tenisové kurty, ale zároveň podél účelové komunikace a nově vybudované cyklostezky, které s pobřežními
porosty lemují řeku Svratku (je zde vymezen nadregionální biokoridor NBK 128). Kromě toho se
předmětné pozemky nachází v pasivní zóně záplavového území stanovené Odborem životního prostředí KÚ
JMK.
Nicméně vzhledem k tomu, že je prokázáno, jak obě společnosti v odůvodnění své námitky uvádějí, že na
těchto pozemcích v posledních letech významně investovaly do výstavby výrobních hal a fotovoltaické
elektrárny, přičemž tato výstavba byla v souladu se současně platným ÚPN SÚ Tišnov, byl původní záměr
města Tišnova na vymezení přestavbových ploch pro umožnění rozšíření ploch pro tělovýchovu a sport
přehodnocen a námitce navrhovatele bylo vyhověno.
Závěrem lze konstatovat, že funkční využití ploch v lokalitě „Ostrovec“ bylo v ÚPN SÚ Tišnov
(schváleném v roce 1998) určeno v závislosti na tehdejších stávajících a dlouhodobě fungujících
provozovatelích jako byla Lesní společnost, a.s., která na předmětných pozemcích provozovala dopravně
manipulační středisko.
3) Zdeňka Ondrysková a Ludvík Ondryska, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j.
MUTI 3387/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Zdeňka Ondrysková a Ludvík Ondryska
Adresa/ Sídlo: Ostrovec 1553, 666 01 Tišnov
Námitka:
Níže podepsaní podávají námitku proti zařazení soukromého majetku na pozemku p. č. 1552/1
v katastrálním území Tišnov, se stavbou, která je využívána jako rodinný dům, respektive polovina
dvojdomku a pozemku p.č. 475/21* v k. ú. Tišnov, který je využíván jako užitková zahrada, do plochy
vymezené v návrhu Územního plánu Tišnov, jako plocha přestavby P4. Požadujeme, aby tyto naše pozemky
byly vymezeny jako součást plochy, ve které je přípustné bydlení v rodinných domech.
* Dle KN opravil pořizovatel.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které Zdeňka a Ludvík Ondryskovi, vlastníci pozemků p. č. 475/21 a p. č. St. 1552/1 (se
stavbou rodinného domu) v k. ú. Tišnov, požadují, aby tyto jejich pozemky byly v územním plánu
vymezeny jako součást plochy, ve které je přípustné bydlení v rodinných domech, se vyhovuje.
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Pozemky p. č. 475/21 (dle KN druh pozemku ostatní plocha o výměře 463 m²) a p. č. St. 1552/1 (dle KN
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m²) v k. ú Tišnov, na kterém je umístěna stavba
rodinného domu (konkrétně poloviny dvojdomku), jsou současnými vlastníky manželi Zdeńkou a
Ludvíkem Ondrýskovými využívány jako pozemek rodinného domu s č. p. 1553 s přilehlou užitkovou
zahradou. Stejným způsobem je využívána i druhá část dvojdomku na pozemku p. č. St. 1552/2 a přilehlý
pozemek p. č. 475/22 v k. ú. Tišnov manžely Miluší a Oldřichem Kneblovými. Původně byl celý
dvojdomek s uvedenými přilehlými pozemky součástí celého areálu Lesní společnosti a.s., která uvedené
pozemky se stavbou dvojdomku prodala soukromým vlastníkům. Z uvedených důvodů je tedy vhodné, aby
byly všechny čtyři pozemky (p. č. 475/21; 475/22 a p. č. St. 1552/1; 1552/2 v k. ú. Tišnov) vymezeny jako
samostatná stávající plocha, ve které je přípustné bydlení v rodinných domech, nejvhodněji stanovená jako
plocha smíšená obytná (ozn. SO). Plocha smíšená a ne pouze pro bydlení by měla být vymezena zejména
z toho důvodu, že předmětné pozemky přímo sousedí s výrobním areálem firmy Tišnovská dřevovýroba,
s.r.o., který je spolu s pozemky s fotovoltaickou elektrárnou vymezen jako plochy výroby a skladování ozn.
VP – průmyslová výroba.
4) Ing. Jiří Zemek, Ing. Milena Zemková , podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI
3387/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Jiří Zemek, Ing. Milena Zemková
Adresa/ Sídlo: Trnec 655, 666 03 Tišnov
Námitka:
Žádám, aby pozemek nebo jeho část p. č. 2352/12, druh pozemku: ostatní plocha, uvedený na LV 132, k.ú.
Tišnov, obec Tišnov, ve vlastnictví ing. Jiřího Zemka a ing. Mileny Zemkové, bytem Trnec 655, Tišnov,
zařazený jako veřejná zeleň, byl vyjmut z této kategorie veřejné zeleně.
Odůvodnění: Z ulice Trnec nemám umožněn vjezd do rodinného domu a k výstavbě průjezdu do domu ze
silnice mi brání výše uvedené omezení na vlastněném pozemku.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitka, ve které Ing. Milena Zemková a Ing. Jiří Zemek, vlastníci pozemku p. č. 2352/12 v k. ú. Tišnov,
požadují, aby tento jejich pozemek byl v návrhu územního plánu Tišnov „vyjmut z kategorie veřejné
zeleně“, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Pozemek p. č. 2352/12 v k. ú. Tišnov (o výměře 32 m²) na ulici Trnec, který je v katastru nemovitostí veden
jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, je v návrhu ÚP Tišnov situován v ploše
vymezené pro silniční dopravu v rámci veřejného prostranství – ulice Trnec. Tento pozemek není tedy
v návrhu územního plánu, jak uvádějí podatelé námitky, vymezen jako „kategorie veřejná zeleň“. V tomto
slova smyslu se podaná námitka jeví jako bezdůvodná. V reálu je však na pozemku p. č. 2352/12 v k. ú.
Tišnov umístěn stávající veřejný chodník, a proto je nutno, aby tento pozemek i nadále zůstal součástí
veřejného prostranství. Užívání předmětného pozemku tak plně odpovídá jeho vymezení v návrhu územního
plánu. K uvedenému je však třeba též uvést, že v plochách veřejných prostranství i v plochách silniční
dopravy je dle podmínek stanovených v územním plánu umísťování veřejné či izolační zeleně přípustné.
Vlastníci Ing. Jiří a Ing. Milena Zemkovi, kteří ve své námitce, jak už bylo výše uvedeno, požadují, aby
jejich pozemek byl vyjmut „z kategorie veřejné zeleně“, tento svůj požadavek odůvodňují tím, že jim to
neumožňuje „vjezd do rodinného domu a výstavbu průjezdu do domu ze silnice“.
Takto formulované námitce nelze z výše uvedených důvodů v plném rozsahu vyhovět, zároveň však nelze
předem vyloučit, že by přes tento pozemek nemohl být povolen požadovaný sjezd z krajské silnice II/379
k rodinnému domu podatelů. Obecně jsou v návrhu územního plánu v plochách veřejných prostranství i v
plochách silniční dopravy sjezdy na okolní pozemky přípustné a o vhodnosti jejich konkrétního umístění
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bude v tomto případě, kdy se jedná o sjezd ze silnice II. třídy, v samostatném řízení rozhodovat příslušný
silniční úřad.
5) Pavel Straka, podání: ze dne 12. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3324/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Pavel Straka
Adresa/ Sídlo: Na Honech 1850, Tišnov 666 01
Námitka:
Levá hranice plochy Z5/U (BR-bydlení individuální) není zhotovitelem v dokumentu Návrh územního
plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 stanovena dle hranic současné zástavby
rodinných domků ulice Na Honech, ale pouze kopíruje starou již léta neexistující cestu. Požaduji proto
úpravu hranice plochy Z5/U dle přiloženého náčrtku (Příloha č.l) a tím udržení kompaktnosti zastavitelné
plochy Z5/U.

Odůvodnění.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 by měl respektovat
hranice plotů současné zástavby, aby nedocházelo ke vzniku těžko zastavitelných a využitelných ploch (tzv.
špic) místo kompaktních plošných a logicky na sebe navazujících sousedních celků.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitka, ve které Pavel Straka požaduje, aby hranice zastavitelné plochy Z5/U (plocha pro bydlení –
individuální BR) byla upravena dle jeho náčrtku, ve kterém nezohledňuje záměry jiných soukromých
vlastníků na dotčených pozemcích, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Namítající Pavel Straka ve své námitce uvádí, že levá hranice plochy Z5/U (BR – bydlení individuální) není
zhotovitelem v návrhu ÚP Tišnov stanovena dle hranic současné zástavby rodinných domků „Na Honech“,
ale že pouze kopíruje starou již léta neexistující cestu. Na základě této své úvahy požaduje úpravu hranice
plochy Z5/U dle přiloženého náčrtku. Z porovnání tohoto „náčrtku“ a vymezení zmiňované zastavitelné
plochy Z5 v návrhu ÚP Tišnov a dále též po prověření vlastnických vztahů k pozemkům, které se nachází
na hranicích vymezených zastavitelných ploch Z5 a Z96 (plocha občanského vybavení komerčního) a
vymezeného zastavěného území s již urbanizovanou plochou BR, ve které má namítající své pozemky
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včetně stavby rodinného domu, je zřejmé, že jsou všechny tři uvedené plochy, které spolu v této části území
hraničí, a jejich hranice v návrhu ÚP vymezeny v souladu s jejich stanoveným využitím a že v katastrální
mapě vyznačený pozemek p. č. 2466/239 (o výměře 125 m²), který je ve vlastnictví Města Tišnova, vytváří
v podrobnosti měřítka 1:5000 především z vlastnického hlediska nejvhodnější hranici pro funkční oddělení
uvedených ploch s rozdílným způsobem využití. Kromě toho je na pozemku p. č. 2466/239 v k. ú. Tišnov ve
výpisu z KN uvedeno omezení vlastnického práva typu věcné břemeno vedení a věcné břemeno zřizování a
provozování vedení a tím se vzhledem ke své malé šířce i výměře stává tento pozemek zejména pro
nadzemní stavby nezastavitelným.
Dalším důvodem pro zamítnutí námitky pana Pavla Straky je ta skutečnost, že pozemky a rodinný dům
v jeho vlastnictví je umístěn v již urbanizované ploše vymezené v návrhu ÚP v ploše BR – bydlení
individuální a ta je součástí vymezeného zastavěného území města. V námitce zmiňovaná zastavitelná
plocha (tedy ještě neurbanizovaná) Z5 pouze hraničí s pozemky namítajícího P. Straky, ale žádný z jeho
pozemků se v ní nenachází. V zastavitelné ploše Z5 jsou umístěny ucelené pozemky jiných vlastníků, kteří
v rámci celého projednávání návrhu ÚP Tišnov proti tomuto jejich vymezení neměli žádné připomínky ani
námitky, z čehož lze důvodně dovodit, že tito vlastníci s umístěním i se stanovenými podmínkami využití
svých pozemků v rámci zastavitelné plochy Z5 (plocha pro bydlení individuální - BR) souhlasí.
6)

Obchodní společnost Němec Jiří stavitel s.r.o., podání: ze dne 12. 2. 2014 pod
č. j. MUTI 3233/2014 MěÚ Tišnov

Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: obchodní společnost Němec Jiří stavitel
s.r.o.,
Adresa/ Sídlo: Vídeňská č.p. 149/125a, 619 00 Brno
Námitka:
Podatel je vlastníkem pozemků v k.ú. Tišnov :
Parc.č. 2466/264 v území (ploše) označeném v návrhu územního plánu jako Z3/U
Parc.č. 2466/281 v území (ploše) označeném v návrhu územního plánu jako Z3/U a Z4/U.
Podatel jako vlastník shora uvedených pozemků jako dotčený vlastník podává proti předmětnému návrhu
změn územního plánu města Tišnova, na základě ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, následující námitku:
Podatel nesouhlasí se stanovením doplňující podmínky u plochy Z3 a Z4 a to s uzavřením dohody o
parcelaci, jakožto nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území.
Odůvodnění námitky: Vzhledem k množství vlastníků v dotčených územích není reálné sjednat uvedenou
dohodu a zajistit její plnění pro celé území současně. Investiční záměry jsou v současnosti členěny na menší
etapy s ohledem na náklady etapy a sílu trhu. Nemožnost uzavření parcelační dohody může zcela znemožnit
rozvoj města jak hned na počátku, tak v budoucnu, kdy může dojít například ke změně majitelů pozemků,
změně záměru s ohledem na aktuální potřeby rozvoje apod.
Podle ustanovení § 66 odst. 2 stavebního zákona je taková dohoda toliko fakultativním nástrojem, který
navíc vychází od žadatele o vydání regulačního plánu. Dle názoru podatele by tedy bylo v rozporu se
smyslem platné právní úpravy předepisovat v územním plánu její povinné uzavření, neboť podmínka
uzavření dohody o parcelaci nemůže být ze zákona nástrojem územního plánování ve fázi územního plánu.
Podle článku IV. Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR „Povinnosti
mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a
svobod“. Pokud se podíváme na obsahové náležitosti dohody o parcelaci podávané v příloze č. 12 vyhl. č.
500/2006 Sb., je skutečně s ohledem na vlastnickou strukturu pozemků v daných plochách její uzavření
podstatě vyloučeno, lze důvodně předpokládat, že dle reálií v daném území se vlastníci nebudou chtít
zavázav k povinnostem plynoucím z přílohy č. 12 vyhl. č. 500/2006 Sb. a uvedená podmínka by tak byla
vážnou a zásadní překážkou rozvoje území v reálném čase. Kromě toho má v případě potřeby stavební úřad
k dispozici obdobný instrument, kterým je plánovací smlouva podle ustanovení § 88 stavebního zákona.
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Zcela zásadní pak v této souvislosti je zodpovězení otázky co zpracovatele návrhu změn územního plánu
vedlo ke stanovení této podmínky. Po podrobném prostudování textové části návrhu změn územního plánu
je zřejmé, že podmínka uzavření dohody o parcelaci se dotýká pouze ploch označených Z2, Z3, Z4 a Z8.
Nelze se ubránit dojmu, umocněného účastí na veřejném projednání, že stanovení předmětné podmínky má
proti smyslu navrhovaného využití území jako „bydlení všeobecné“ takovému využití de facto zabránit.
Kromě zřejmého z toho pramenícího vnitřního rozporu územního plánu je nutné si povšimnout, že uvedená
podmínka se netýká ploch označených Z92 nebo Z32, které, jak je zřejmé z výkresové části, tvoří
s plochami Z, Z3, Z4 a Z8 jeden prostorový celek! Zpracovatel návrhů změn tak zcela zjevně diskriminuje
vlastníky těchto posledně jmenovaných ploch. Tato skutečnost je v příkrém rozporu se základními zásadami
činností správních orgánů stanovených mj. v ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
v platném znění, který zní:
Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zejména aby odpovídalo okolnostem
daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly
nedůvodné rozdíly.“. § 2 odst. 3 sp.ř., zní: „Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné
zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené orgány“), a
může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu“. Veřejným
zájmem je jistě vytváření legitimního očekávání, transparentnosti a nediskriminace subjektů právních
vztahů. Odůvodnění případných rozdílů bude pro správní orgán klíčové, neboť pokud by takový návrh
změny územního plánu byl odsouhlasen, bude se podatel domáhat svých práv u Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a současně správní žalobou podanou k Nejvyššímu správnímu soudu, který je
v těchto věcech příslušný a bude zkoumat zda byl územní plán vydán v souladu se zákonem. Pro úplnost je
potřeba zmínit, že plochy bezprostředně navazující na shora uvedené pozemky, konkrétně plochy označené
jako Z73, Z44, Z45 a Z46 podmínku uzavření dohody o parcelaci neobsahují.
Z návrhu změn územního plánu města Tišnov je zřejmé, že předmětná lokalita, v níž vlastní podatel
pozemky, je jedním z mála území, v němž lze v souladu s platným územním plánem uceleně realizovat
výstavbu všeobecného bydlení. To je zcela jistě v zájmu rozvoje města Tišnov a schválením doplňující
podmínky (dohody o parcelaci, jejíž uzavření není reálné) by byl tento územní rozvoj města fakticky
znemožněn. Podatel je přesvědčen, že je ve veřejném zájmu, aby tato podmínka, s odkazem na výše
uvedené, nebyla schválena resp. Byla z návrhu změn územního plánu vypuštěna. K subjektu podatele je
třeba uvést, že tento v dané lokalitě již realizoval výstavbu pro bydlení ve značném rozsahu a vždy
respektoval daný územní plán, potažmo všechna další rozhodnutí a povolení při zachování kvality bydlení a
prostředí.
Nadbytečnost a účelovost podmínky o uzavření dohody o parcelaci podatel spatřuje i v tom, že bez dohody
s vlastníkem pozemku, který má právo stavby, nelze stavbu realizovat resp. Získat příslušné územní
rozhodnutí, potažmo stavební povolení. Z toho vyplývá, že k dohodám s vlastníky pozemků v praxi stejně
nezbytně dochází, je však možno činit po částech, vždy jen na určitou část plochy (území), které je
předmětem konkrétního projektu v reálném období.
Navíc je zřejmé, že příslušný stavební úřad i město Tišnov má ze zákona dostatek nástrojů na kontrolu a
usměrňování výstavby v jednotlivých územích a to zpracováním územní studie počínaje a územním řízením
na každou stavbu, jejímž účastníkem ze zákona město je, konče. Pro uspokojování veřejnosti a větší
transparentnosti navrhujeme nahradit podmínku uzavření dohody o parcelaci stanovením omezujícího
kriteria a to povolené podlažnosti staveb realizovaných v těchto plochách, byť i ta je v návrhu změn
územního plánu stanovena.
Z výše uvedených důvodů proto podatel navrhuje zrušit doplňující podmínku využití území spočívající
v uzavření dohody o parcelaci týkající se ploch označených v návrhu č.2 změn územního plánu města
Tišnova týkající se ploch Z3 a Z4, do nichž zasahují pozemky ve vlastnictví podatele.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatel obchodní společnost Němec Jiří stavitel s.r.o., zastoupený jednatelem Jiřím
Němcem vlastníkem pozemků p. č. 2466/264 a 2466/81 v k. ú. Tišnov v zastavitelných plochách Z3 a Z4,
nesouhlasí, aby v těchto vymezených plochách pro bydlení byla stanovena doplňující podmínka, kterou je
rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
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Podatel námitky obchodní společnost Němec Jiří stavitel s.r.o. v této své námitce požaduje zrušení
doplňující podmínky využití území spočívající v povinnosti uzavření dohody o parcelaci týkající se
pozemků v zastavitelných plochách pro bydlení Z3 a Z4, ve kterých jednatel této společnosti Jiří Němec
vlastní v námitce uvedené pozemky p. č. 2466/264 a 2466/81 v k. ú. Tišnov. Nejen vzhledem k důvodům
uvedeným v odůvodnění námitky podatele, ale také vzhledem k tomu, že ještě před úpravou návrhu ÚP
Tišnov pro opakované veřejné projednání zahájil pořizovatel - odbor územního plánování MěÚ Tišnov z
podnětu Města Tišnova pořizování územní studie, která bude komplexně řešit celé zbývající zastavitelné
území v lokalitě Hony za Kukýrnou, jehož součástí jsou i předmětné zastavitelné plochy Z3 a Z4, je podané
námitce vyhověno a doplňující podmínka, kterou je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením
dohody o parcelaci, je z územního plánu vypuštěna, a to nejen pro zastavitelné plochy Z3 a Z4. Tato územní
studie by měla sloužit nejen jako podklad k úpravě návrhu územního plánu Tišnov pro opakované veřejné
projednání, ale po vydání a nabytí účinnosti tohoto územního plánu bude územně plánovacím podkladem
pro rozhodování v řešeném území. V územní studii budou též, kromě jiného, upřesněny podmínky
prostorového uspořádání budoucí zástavby, které byly pouze rámcově stanoveny v doposud
projednávaném návrhu územního plánu. V podrobnosti příslušející územnímu plánu budou tyto podmínky
prostorového uspořádání navržené v územní studii zohledněny v návrhu územního plánu pro opakované
veřejné projednání.
7) Ing. Petr Fruhwirt, podání: ze dne 12. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3234/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Petr Fruhwirt
Adresa/ Sídlo: Havlíčkova 1691, Tišnov
Námitka:
Jako vlastník pozemku parc.č. 2466/1 v k.ú. Tišnov, v území (ploše) označeném v návrhu územního plánu
jako Z4/U podávám tímto námitku proti návrhu územního plánu týkající se následujícího:
V doplňujících podmínkách využití ploch Z3/U a Z4/U je mimo jiné podmínka „uzavření dohody o
parcelaci“.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů vznáším námitku proti této „nezbytné podmínce pro
rozhodování o změnách“.
Odůvodnění námitky: Vzhledem k vlastnickým poměrům v dotčených územích není reálné sjednat výše
uvedenou dohodu a zajistit její dodržení. Podmínka tak jak je stanovena, a byla prezentována na veřejném
projednávání tj. uzavřít dohodu o parcelaci na celé území (celou plochu) by byla vážnou překážkou rozvoje
území v reálném čase. Mimo jiné je toto mé tvrzení v dané lokalitě již historicky prokázáno viz pan
Oswald.
Obhajoba vložení této podmínky jako jakéhosi nástroje vedení města proti investorům potírá platnost a
závaznost územního plánu jako takového i platnost stavebního zákona ve smyslu územního řízení, jehož je
město vždy účastníkem.
Jako vlastníka pozemku navrhovaná podmínka zpracování dohody o parcelaci zjevně poškozuje a
znehodnocuje můj majetek – moje pozemky.
Z výše popsaných důvodů proto navrhuji tuto podmínku u dotčeného území zrušit.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatel Ing. Petr Fruhwirt, vlastník pozemku p. č. 2466/1 v k. ú. Tišnov v zastavitelné
ploše Z4, nesouhlasí s tím, aby ve vymezených zastavitelných plochách pro bydlení Z3 a Z4 byla stanovena
doplňující podmínka, kterou je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci,
se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
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Podatel námitky Ing. Petr Fruhwirt, vlastník pozemku p. č. 2466/1 v k. ú. Tišnov, v této své námitce
požaduje zrušení doplňující podmínky využití území spočívající v povinnosti uzavření dohody o parcelaci
týkající se pozemků v zastavitelných plochách pro bydlení Z3 a Z4 a tedy i jeho pozemku p. č. 2466/1.
Nejen vzhledem k důvodům uvedeným v odůvodnění námitky podatele, ale také vzhledem k tomu, že ještě
před úpravou návrhu ÚP Tišnov pro opakované veřejné projednání zahájil pořizovatel - odbor územního
plánování MěÚ Tišnov z podnětu Města Tišnova pořizování územní studie, která bude komplexně řešit celé
zbývající zastavitelné území v lokalitě Hony za Kukýrnou, jehož součástí jsou i předmětné zastavitelné
plochy Z3 a Z4, se podané námitce vyhovuje a doplňující podmínka, kterou je rozhodování o změnách
v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, je z územního plánu vypuštěna. Tato územní studie by
měla sloužit nejen jako podklad k úpravě návrhu územního plánu Tišnov pro opakované veřejné projednání,
ale po vydání a nabytí účinnosti tohoto územního plánu bude územně plánovacím podkladem pro
rozhodování v řešeném území.
8) Aleš Dufek Ing., podání: ze dne 12. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3234/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Aleš Dufek Ing.
Adresa/ Sídlo: Ranného 1902, Tišnov
Námitka:
Nesouhlas se zařazením typu obytné zóny Z4 v územním plánu.
Odůvodnění námitky: Zónu Z4 navrhujeme na výstavbu rodinných domků v souladu s ulicemi Ranného a
Valova. Naše obavy souvisí s možností výstavby bytových domů, čímž dochází k degradaci tohoto území a
následného přetížení obyvatelstvem.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatel Ing. Aleš Dufek nesouhlasí s možností výstavby bytových domů v zastavitelné
ploše Z4, která byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako plocha bydlení všeobecného (ozn. BV), se
vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Zastavitelná plocha Z4 byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena pro bydlení zejména proto, neboť vzhledem
k jejímu situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého bydlení
v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plocha Z4 (o celkové výměře 4,93 ha) byla v návrhu ÚP Tišnov
označena jako plocha bydlení všeobecného BV, kterou je přípustné využívat pro pozemky rodinných i
bytových domů, ale zároveň bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
byly stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro plochu Z4 stanoveno,
že posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o
změnách v území, resp. v této ploše. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a posouzení vlivu
navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí zástavby, a tedy
kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy bytové a o jaké
max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě nebyly totiž žádné záměry ani jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním
dokumentu, jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelná plocha Z4 z hlediska
tohoto preventivního hodnocení krajinného rázu není pro vícepodlažní zástavbu vhodná. Není však jisté,
zda by se k obdobnému závěru dospělo při hodnocení již zpracované územní studie, která by toto území
řešila komplexně a z více hledisek, např. z hlediska co nejúčelnějšího využití území při minimalizaci záborů

____________________________________________________________________________ 13
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

ZPF, efektivnosti využití dopravní a technické infrastruktury, a nezanedbatelné by mělo být i hledisko
sociální diverzifikace i pokrytí poptávky po bydlení nejen v rodinných domech.
Závěrem lze konstatovat, že i přes výše uvedené různorodé důvody bylo rozhodnuto, že se námitce
podatele vyhoví, a to tím způsobem, že zastavitelná plocha Z4 bude v územním plánu vymezena jako
plocha bydlení individuálního (ozn. Br), ve které je hlavním využitím bydlení v rodinných domech.
9) Michal Talanda, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3402/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Michal Talanda
Adresa/ Sídlo: Formánkova 1881, 666 01 Tišnov
Námitka:
Požaduji, aby pro zóny Z3 a Z4 byl stanoven výškový limit pro budovy max. 2 nadzemní patra. Efektivně
by se tak v těchto zónách umožnila stavba rodinných domků, ale zamezilo by se stavbě bytových domů.
Odůvodnění:
Pokud by v zónách Z3 a Z4 byly vystavěny vícepatrové bytové domy došlo by k významnému narušení
soukromí obyvatel rodinných domů na ulicích Formánkova, Ranného, Valová.
Krom narušení soukromí by dalším důsledkem bylo i znehodnocení cen nemovitostí a pozemků ve
zmíněných ulicích a tedy přímá hmotná újma pro jejich majitele.
Jelikož město Tišnov dnes netrpí nedostatkem volných bytů není další výstavba bytových domů v zónách
Z3 a Z4 v zájmu občanů města. Pro případnou stavbu bytových domů v dané lokalitě zůstane stále k
dizpozici zóna Z2.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatel Michal Talanda nesouhlasí s možností výstavby vícepatrových bytových domů
v zastavitelných plochách Z3 a Z4, které byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (ozn. BV), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Zastavitelné plochy Z3 a Z4 byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny pro bydlení zejména proto, neboť
vzhledem k jejich situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého
bydlení v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plochy Z3 a Z4 (o celkové výměře 2,61 ha a 4,93 ha) byly
v návrhu ÚP Tišnov označeny jako plochy bydlení všeobecného BV, které je přípustné využívat pro
pozemky rodinných i bytových domů, ale zároveň bylo rozhodování o změnách v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie, byly stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro
plochy Z3 a Z4 stanoveno, že posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci je nezbytnou podmínkou
pro rozhodování o změnách v území, resp. v těchto plochách. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a
posouzení vlivu navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí
zástavby, a tedy kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy
bytové a o jaké max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě nebyly totiž žádné záměry ani jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním
dokumentu, jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelná plocha Z4 není
z hlediska tohoto preventivního hodnocení krajinného rázu není pro vícepodlažní zástavbu vhodná. Není
však jisté, zda by se k obdobnému závěru dospělo při hodnocení již zpracované územní studie, která by toto
území řešila komplexně a z více hledisek, např. z hlediska co nejúčelnějšího využití území při minimalizaci
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záborů ZPF, efektivnosti využití dopravní a technické infrastruktury, a nezanedbatelné by mělo být i
hledisko sociální diverzifikace i pokrytí poptávky po bydlení nejen v rodinných domech.
U zastavitelné plochy Z3 připouští uvedené „Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za
Kukýrnou“ u obytných budov až 3 nadzemní podlaží + 1 podlaží podkrovní. Tomuto počtu podlaží by
odpovídala zástavba bytovými domy, avšak po zvážení všech okolností, tj. nejen vzhledem k požadavkům v
podaných námitkách, ale též vzhledem k získaným informacím od většinového vlastníka pozemků v ploše
Z3 a zároveň potencionálního investora, se dospělo k závěru, že v této zastavitelné ploše nebude výstavba
bytových domů v podmínkách stanovených v územním plánu umožněna.
Závěrem lze konstatovat, že i přes výše uvedené různorodé důvody bylo rozhodnuto, že se námitce
podatele vyhoví, a to tím způsobem, že zastavitelné plochy Z3 a Z4 budou v územním plánu vymezeny
jako plochy bydlení individuálního (ozn. BR), jejichž hlavním využitím je bydlení v rodinných domech.
10) Miroslav a Eva Švecovi, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3402/2014
MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Miroslav a Eva Švecovi
Adresa/ Sídlo: Ranného 1911, Tišnov
Námitka:
nesouhlas s navrženým způsobem zástavby zóny Z4/U
Odůvodnění námitky: Navržený způsob zástavby je příliš obecný a dostatečně nespecifikuje možný typ
konkrétní zástavby. Vzhledem k těsnému sousedství s nemovitostmi v našem vlastnictví a s již zbudovanou
zástavbou rodinných domů na ulicích Ranného, Valova atd. vznášíme námitku z obavy o možné
znehodnocení kvality bydlení v této lokalitě především v případě, že by v zóně Z4/U byla v budoucnu
povolena výstavba jiného než individuálního rodinného bydlení – rodinné domy.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatelé Eva a Miroslav Švecovi nesouhlasí s navrženým způsobem zástavby
v zastavitelné ploše Z4, která byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako plocha bydlení všeobecného (ozn.
BV), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Zastavitelná plocha Z4 byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena pro bydlení zejména proto, neboť vzhledem
k jejímu situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého bydlení
v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plocha Z4 (o celkové výměře 4,93 ha) byla v návrhu ÚP Tišnov
označena jako plocha bydlení všeobecného BV, kterou je přípustné využívat pro pozemky rodinných i
bytových domů, ale zároveň bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
byly stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro plochu Z4 stanoveno,
že posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o
změnách v území, resp. v této ploše. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a posouzení vlivu
navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí zástavby, a tedy
kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy bytové a o jaké
max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě nebyly totiž žádné záměry ani jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním
dokumentu, jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelná plocha Z4 není
z hlediska tohoto preventivního hodnocení krajinného rázu není pro vícepodlažní zástavbu vhodná. Není
však jisté, zda by se k obdobnému závěru dospělo při hodnocení již zpracované územní studie, která by toto
území řešila komplexně a z více hledisek, např. z hlediska co nejúčelnějšího využití území při minimalizaci
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záborů ZPF, efektivnosti využití dopravní a technické infrastruktury, a nezanedbatelné by mělo být i
hledisko sociální diverzifikace i pokrytí poptávky po bydlení nejen v rodinných domech.
Závěrem lze konstatovat, že i přes výše uvedené různorodé důvody bylo rozhodnuto, že se námitce
podatele vyhoví, a to tím způsobem, že zastavitelná plocha Z4 bude v územním plánu vymezena jako
plocha bydlení individuálního (ozn. Br), ve které je hlavním využitím bydlení v rodinných domech.

11) Radka a Radim Kučerovi, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3341/2014
MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Radka a Radim Kučerovi
Adresa/ Sídlo: Ranného 1904, Tišnov
Námitka:
BV
Využití zóny Z4/U, Z92
Odůvodnění námitky: Využití zóny pro rodinné domy + bytové domy do 3 NP, nemíchat do zástavby
stávajících RD výstavbu vyšší než 3 NP.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatelé Radka a Milan Kučerovi nesouhlasí s možností výstavby bytových domů s více
jak 3 nadzemními podlažími v zastavitelné ploše Z4, která byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako plocha
bydlení všeobecného (ozn. BV), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Zastavitelná plocha Z4 byla v návrhu ÚP Tišnov vymezena pro bydlení zejména proto, neboť vzhledem
k jejímu situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého bydlení
v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plocha Z4 (o celkové výměře 4,93 ha) byla v návrhu ÚP Tišnov
označena jako plocha bydlení všeobecného BV, kterou je přípustné využívat pro pozemky rodinných i
bytových domů, ale zároveň bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
byly stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro plochu Z4 stanoveno,
že posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o
změnách v území, resp. v této ploše. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a posouzení vlivu
navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí zástavby, a tedy
kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy bytové a o jaké
max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě nebyly totiž žádné záměry ani jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním
dokumentu, jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelná plocha Z4 není
z hlediska tohoto preventivního hodnocení krajinného rázu není pro vícepodlažní zástavbu vhodná. Není
však jisté, zda by se k obdobnému závěru dospělo při hodnocení již zpracované územní studie, která by toto
území řešila komplexně a z více hledisek, např. z hlediska co nejúčelnějšího využití území při minimalizaci
záborů ZPF, efektivnosti využití dopravní a technické infrastruktury, a nezanedbatelné by mělo být i
hledisko sociální diverzifikace i pokrytí poptávky po bydlení nejen v rodinných domech.
Závěrem lze konstatovat, že i přes výše uvedené různorodé důvody bylo rozhodnuto, že se námitce
podatele vyhoví, a to tím způsobem, že zastavitelná plocha Z4 bude v územním plánu vymezena jako
plocha bydlení individuálního (ozn. Br), ve které je hlavním využitím bydlení v rodinných domech.
Podatel dále v námitce zmiňuje „využití zóny Z92“, ale ani z odůvodnění jeho námitky nevyplývá,
z jakého důvodu s využitím této zastavitelné plochy nesouhlasí. Plocha Z92 je v návrhu ÚP Tišnov
vymezena pro umístění veřejných prostranství, která jsou v tomto případě vymezena zejména pro situování
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budoucích ulic s dopravní a technickou infrastrukturou a veřejnou zelení a která budou (v souladu s tím, jak
jsou charakterizována v ust. § 34 zákona o obcích) sloužit obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Samostatné vymezení zastavitelné plochy Z92 pro veřejná prostranství, včetně
stanovených podmínek využití této plochy, je proto nejen účelné, ale v tomto případě i z hlediska stanovené
urbanistické koncepce rozvoje území města v územním plánu neopominutelné.
12) Milan Novák, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3393/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Milan Novák
Adresa/ Sídlo: Valova 1930, 666 01 Tišnov
Námitka:
Požaduji, aby pro zóny Z3 a Z4 byl stanoven výškový limit pro budovy max. 2 nadzemní podlaží. Efektivně
by se tak v těchto zónách umožnila stavba rodinných domků, ale zamezilo by se stavbě bytových domů.
Odůvodnění:
Pokud by v zónách Z3 a Z4 byly vystavěny vícepatrové bytové domy došlo by k významnému narušení
soukromí obyvatel rodinných domů na ulicích Formánkova, Ranného, Valová.
Krom narušení soukromí by dalším důsledkem bylo i znehodnocení cen nemovitostí a pozemků ve
zmíněných ulicích a tedy přímá hmotná újma pro jejich majitele.
Jelikož město Tišnov dnes netrpí nedostatkem volných bytů není další výstavba bytových domů v zónách
Z3 a Z4 v zájmu občanů města. Pro případnou stavbu bytových domů v dané lokalitě zůstane stále k
dispozici zóna Z2.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které podatel Milan Novák nesouhlasí s možností výstavby vícepatrových bytových domů
v zastavitelných plochách Z3 a Z4, které byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (ozn. BV), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Zastavitelné plochy Z3 a Z4 byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny pro bydlení zejména proto, neboť
vzhledem k jejich situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého
bydlení v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plochy Z3 a Z4 (o celkové výměře 2,61 ha a 4,93 ha) byly
v návrhu ÚP Tišnov označeny jako plochy bydlení všeobecného BV, které je přípustné využívat pro
pozemky rodinných i bytových domů, ale zároveň bylo rozhodování o změnách v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie, byly stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro
plochy Z3 a Z4 stanoveno, že posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci je nezbytnou podmínkou
pro rozhodování o změnách v území, resp. v těchto plochách. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a
posouzení vlivu navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí
zástavby, a tedy kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy
bytové a o jaké max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě nebyly totiž žádné záměry ani jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním
dokumentu, jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelná plocha Z4 není
z hlediska
tohoto preventivního hodnocení krajinného rázu pro vícepodlažní zástavbu vhodná. Není však jisté, zda by
se k obdobnému závěru dospělo při hodnocení již zpracované územní studie, která by toto území řešila
komplexně a z více hledisek, např. z hlediska co nejúčelnějšího využití území při minimalizaci záborů ZPF,
efektivnosti využití dopravní a technické infrastruktury, a nezanedbatelné by mělo být i hledisko sociální
diverzifikace i pokrytí poptávky po bydlení nejen v rodinných domech.
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U zastavitelné plochy Z3 připouští uvedené „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za
Kukýrnou“ u obytných budov až 3 nadzemní podlaží + 1 podlaží podkrovní. Tomuto počtu podlaží by
odpovídala zástavba bytovými domy, avšak po zvážení všech okolností, tj. nejen vzhledem k požadavkům v
podaných námitkách, ale též vzhledem k získaným informacím od většinového vlastníka pozemků v ploše
Z3 a zároveň potencionálního investora, se dospělo k závěru, že v této zastavitelné ploše nebude výstavba
bytových domů v podmínkách stanovených v územním plánu umožněna.
Závěrem lze konstatovat, že i přes výše uvedené různorodé výsledky předběžného prověřování předmětného
území bylo rozhodnuto, že se námitce podatele vyhoví, a to tím způsobem, že zastavitelné plochy Z3 a Z4
budou v územním plánu vymezeny jako plochy bydlení individuálního (ozn. BR), jejichž hlavním
využitím je bydlení v rodinných domech.
K požadavku podatele ohledně max. podlažnosti zástavby v plochách Z3 a Z4 lze uvést, že pro město
Tišnov (mimo jeho místních části) byla již v návrhu územního plánu v kapitole „F.3. Stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“ stanovena pro novou
zástavbu rodinnými domy výšková hladina zástavby max. 2 NP + podkroví (tedy v souladu s ust. § 2 písm.
a) odst. 1., dle kterého rodinný dům může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno pozemní podlaží a podkroví) a
tato podmínka v územním plánu zůstane pro město Tišnov i nadále.

13) Jiří Süsser, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3332/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jiří Süsser
Adresa/ Sídlo: Dlouhá 1804, 666 01 Tišnov
Námitka 1:
Návrh územního plánu, který byl dne 6. 2. 2014 projednán s veřejností, obsahuje zjevný rozpor s požadavky
na územní plánování a to v návrhové ploše Z 96. Tato plocha je i v současně platném územním plánu určena
pro komerční využití pro občanskou vybavenost Od, distribuce, ubytování a restaurační zařízení.
Požadujeme, aby byl zachován tento způsob využití a aby nedošlo k bezdůvodné změně v prostorovém
uspořádání této plochy. Ale zároveň, aby výše budovy určené pro komerční výstavbu nenarušila kvalitu
bydlení okolních staveb a jejich obyvatel, tzn.:
- aby samotná stavba nebyla vyšší než 1 NP + podkroví, (případně 1 PP, 1 NP + podkroví),
- dále aby zastavěná plocha nečinila nepřestavitelných 90% a samotná stavba byla situována na roku ulic
Hony a Lomnická,
- silnice pro zásobování nebyla vedena pod okny a kolem bytového domu BD Dubina II, Dlouhá 1803-4.
Odůvodnění.
V návrhu územního plánu je naprosto bezdůvodně pro plochu zastavění Z 96 určen v doplňujících
podmínkách využití území i regulativ intenzity využití pozemků na 90 % pro zastavěnou plochu a 10 % pro
zeleň. V textové části návrhu územního plánuje pod bodu F.2.5. Občanského vybavení i stanovení
regulativů pro OK - Občanské vybavení komerční.
Zde je ve stanovení podmínek prostorového uspořádání a stanovení ochrany krajinného rázu stanovena
intenzita využití pozemku: v zastavěných i zastavitelných plochách - zastavěná část pozemku max. 50 %.
Pokud se nejedná o dostavbu proluky nebo kompaktní uspořádání zástavby. Tento pozemek není rozhodně
prolukou a ani součástí kompaktní zástavby. Proto je nezdůvodnitelné použití regulativu ve prospěch
zastavění na úrovni 90 %, tak jak to požaduje regulativ u plochy Z 96. Všechny komerčně využívané
návrhové plochy občanského vybavení musí mít parkovací stání, a nedá se předpokládat, že by byl důvod u
nich stanovovat naprosté vybetonování celé plochy. Z hlediska využití stavby je nutno předpokládat, že
stavba bude mít vstupní trakt a zásobovací. Z tohoto důvodu musí být zásobovací trakt odstíněn izolační
zelení a nedostatek této plochy v kombinaci s použitým stavebním řešením způsobí v budoucnu ve vztahu k
sousedícím bytovým domům a jejich uživatelům velké problémy. Územní plán by ale tyto problémy měl
řešit svým návrhem pro prostorové využití navrhované plochy a ne je způsobovat.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
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Námitce namítajícího, aby v návrhové ploše Z96 zůstalo zachováno současné funkční využití a aby nedošlo
k bezdůvodné změně v prostorovém uspořádání, tzn. aby stavby nebyly vyšší než 1NP + podkroví, aby
zastavěná plocha pozemku nečinila max. 90%, aby silnice pro zásobování nebyla vedena pod okny BD
Dubina II (dále ke specifikaci námitky viz obsah odůvodnění námitky č. 1), se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Zastavitelná plocha Z96 – stanovený způsob využití OK - občanské vybavení komerční ( současný stav
dle ÚPN SÚ Tišnov: plocha návrhová s funkčním využitím Od – distribuce, ubytovací a restaurační
zařízení ). Tato zastavitelná plocha se způsobem využití občanské vybavení komerční OK souvisí se
zvyšující se životní úrovní obyvatel, projevující se ve zvýšených nárocích na nová zařízení obchodu,
případně na další služby, a to včetně možnosti kvalitního stravování a ubytování. Způsob využití OK –
občanské vybavení komerční pokrývá funkční využití stanovené v současné době v ÚPN SÚ Tišnov funkce využití - Od s potlačením využití pro distribuci, to vše v souladu se schváleným zadáním (dále jen
Zadáním) týkající se v něm pod písm. f) uvedenými „Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území“, bod
3 písm. k)“Respektování podmínek hygieny prostředí“. V daném případě se jedná o důvodnou změnu
související s plochami bydlení Z1, Z2, Z3 i Z4, navazující na stabilizovanou plochu bydlení BV a dále i na
plochy bydlení Z5 a Z6 tak , aby v rámci koncepce rozvoje občanského vybavení byla i v této části
lokality alespoň částečně pokryta potřeba tohoto typu občanského vybavení.
Další kriteria stanovující rámec pro využití uvedeného území v rámci prostorového a funkčního uspořádání
a ochrany krajinného rázu stanoví doplňující podmínky využití území v podobě: výškové hladiny
zástavby ( max. 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží ), intenzitě využití pozemků ( za situace, kdy se
jedná o malou rozlohu plochy (cca 0,27 ha), v rámci které budou řešeny i dopravní plochy , včetně plochy
pro parkování , je stanovena zastavěná plocha v rozsahu max. 90 % a plocha zeleně v rozsahu min. 10 %.
Podmínka intenzity využití území v daném rozsahu, tj. podílu plochy zastavěné a plochy zeleně pro dané
území právě s ohledem na malou rozlohu plochy zajišťuje využití části plochy pro zeleň, to vše v souladu
se Zadáním ( pod písm. g) bod 2 písm. b). Zastavitelná plocha Z96 pro občanské vybavení komerční byla
do návrhu ÚP Tišnov, jak již bylo výše uvedeno, převzata z ÚPN SÚ Tišnov. Vzhledem k omezené výměře
plochy Z96 i jejímu umístění mezi stávající zástavbou v lokalitě Hony za Kukýrnou se jeví takto stanovený
min. podíl zelně pro optické odclonění od této zástavby jako dostatečný. Pokud se v rámci řešení
podrobnější dokumentace prokáže, že je nutno směrem k obytné zástavbě zajistit protihlukové opatření,
bude ho zapotřebí řešit především jinými prostředky, než je izolační zeleň. Kromě toho stanovené
podmínky prostorového uspořádání v územním plánu umožňují, aby byl podíl zeleně v této ploše vyšší než
těch 10 % a situování konkrétního záměru včetně podílu zeleně a případně i protihlukových opatření bude
řešeno až ve zmiňované podrobnější dokumentaci a prověřeno v rámci územního řízení.
Zastavitelná plocha Z 96 navazuje na stabilizované plochy bydlení. Výšková hladina zástavby stanovená
pro tuto zastavitelnou plochu je proporcionální ke stávající výškové hladině stávající navazující zástavby
ve stabilizovaném navazujícím území (tj. bytové domy o 3 NP + podkroví a rodinné domy v ul. Hony za
Kukýrnou). V případě budoucí možné zástavby v ploše Z96 se jedná o výškovou hladinu (max. 2NP +
podkroví), která je ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. uvedena pro stavby rodinných domů a toto omezení je
vzhledem k okolní stávající zástavbě zcela dostačující. Dalším kriteriem je stanovení charakteru zástavby
a struktury zástavby v dané zastavitelné ploše.
Stran umístění komunikace pro zásobování konkrétní zástavby v zastavitelné ploše Z96, to v tomto případě
nenáleží do řešení v rámci návrhu územního plánu, neboť přístup a příjezd k zastavitelné ploše Z 96 je
možno řešit ze stávající místní komunikace a konkrétní dopravní řešení zásobování budoucí zástavby
občanského vybavení (řešené již v rámci samotné plochy Z96) bude navrženo až v podrobnější dokumentaci
(DÚR) a posouzeno v rámci územního řízení.
Námitka 2:
Návrh územního plánu, který byl dne 6. 2. 2014 projednán s veřejností, je v rozporu se schváleným zadáním
zastupitelstvem ze dne 26. 6. 2008, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno. Závazné zadání
obsahuje i základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny. Proto požadujeme,
aby:
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- byla respektována u nově navržených ploch bydlení Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6 a Z 8 vyhláška č. 500/2006
Sb. a její přílohu č. 7,
- u prostoru Z5 a i Z6 byl změněn způsob využití z plochy „občanské vybavení komerční" na „plochu
veřejného prostranství v lokalitě Hony Za Kukýrnou, tzn. aby zde bylo pamatováno na zeleň odstiňující
bytové domy na ulici Dlouhé od rodinných domů na ulici Hony. V rámci této plochy zároveň bylo
zbudováno několik odpočinkových ploch a také ploch pro volnočasové aktivity (např. hřiště na pétanque
apod.). Případně také cyklostezka spojující již vybudovanou cyklostezku podél ulice na Železné s lokalitou
Hony Za Kukýrnou a dále sídlištěm Květnice a samotným městem a tím i cyklostezkou vedoucí do
Předklášteří.
- v rámci ploch bydlení Z 1, Z 2, Z 3, Z 4 bylo vybudováno hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal a tím
byl splněn požadavek zastupitelstva na lokální sportoviště. (V současné době je již lokalita Hony Za
Kukýrnou jedním z největších sídlišť v Tišnově a neustále se rozšiřuje. Co se týče počtu dětí a mládeže, je
naše sídliště velmi slabě sportovně připraveno a vybaveno).
Odůvodnění.
Závazné zadání obsahuje v kapitole d): Základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci krajiny v
bodech 5., 7., 9. a 10. shrnutí požadavků na dodržení udržitelného rozvoje území pro plochy bydlení a v
nich požadavky na zajištění pohody bydlení při zachování harmonie s okolní krajinou, v prostorovém
uspořádání území upřesnit diferenciaci území z hlediska ochrany hodnot v území, definuje požadavek na
udržitelný rozvoj území i po stránce hygieny prostředí a to omezením negativních vlivů na prostředí
exhalacemi a hlukem, požaduje podporovat zásady zdravého města rozvojem nemotorové dopravy a
rozšiřováním ploch parkové zeleně a požaduje pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel rozvíjet
areály lokálních sportovišť. Nic takového není návrhem územního plánu města Tišnov v lokalitě Hony Za
Kukýrnou požadováno. To je zjevné porušení závazného zadání schváleného zastupitelstvem ze dne 26. 6.
2008. Pro vymezování ploch s rozdílným využitím platí vyhláška č. 501/2006 Sb., ve které je závazný
požadavek na plochy veřejných prostranství stanoveno, že na dva hektary zastavitelných ploch bydlení musí
být vymezena plocha veřejných prostranství o výměře nejméně 1000 metrů čtverečních.
Plochy Z 1 až Z 6 o celkové výměře 14,5 hektaru, které spolu sousedí a tvoří jeden celek, mají návrhem
územního plánu určenou plochu veřejných prostranství Z 99 o výměře pouhých 900 metrů čtverečních a
také plocha Z 92 výměře 1,1 hektaru. Tato plocha (Z 92) ale je i určitě plánována jako ulice a tak se vůbec
nedá předpokládat skutečné využití plochy pro veřejný prostor. Vyhláška ovšem požaduje pro výše uvedené
plochy Zl až Z6 plochu o výměře 7 000 metrů čtverečních veřejných prostranství. Bez splnění tohoto
požadavku nelze uvažovat o základní identitě obyvatelstva a o soudržnosti občanů požadovaných v
základních definicích účelu územního plánování.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2a):
Námitka, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním a že není respektována u nově navržených ploch bydlení
Z1, Z2, Z3 , Z4, Z5, Z6 a Z8 vyhláška č. 500/2006 Sb. a její příloha č. 7, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2a):
Návrh územního plánu Tišnov, a tedy ani lokalita Hony za Kukýrna, ve které jsou vymezeny zastavitelné
plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a také zastavitelná plocha Z8, nejsou v rozporu se Zadáním, neboť
návrh ÚP svým řešením splňuje v zadání uvedené základních požadavky na urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny. Namítající v námitce č. 2 neuvádí konkrétní skutečnosti, kterými by nebyly
dodrženy základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, pokud jen
odkazuje obecně na tuto koncepci a zároveň požaduje u návrhových ploch bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6
a u plochy smíšené obytné Z8 respektovat přílohu č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. Příloha č. 7 stanoví obsah
územního plánu a obsah odůvodnění územního plánu. Požadavky stanovené v Příloze č. 7 k vyhl. č.
500/2006 Sb., v platném znění, projektant i pořizovatel návrhu ÚP plně respektovali a splnili, což vyplývá
z obsahu textové části územního plánu a z obsahu jeho odůvodnění.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2b):
Námitka, aby u ploch Z5 a Z6 byl změněn způsob využití na plochu veřejného prostranství, se zamítá.
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2b):
V návrhu ÚP jsou zastavitelné plochy Z5 a Z6 vymezeny jako plochy bydlení individuálního BR, což
v zásadě odpovídá tomu, jak byly vymezeny v ÚPN SÚ Tišnov, avšak pouze s tím rozdílem, že v ploše Z5
bylo dle ÚPN SÚ možno umísťovat rodinné domy a bytové domy až o 3 NP a v ploše Z6 rodinné domy a
bytové domy o 2 NP. Tyto plochy jsou vymezeny na soukromých pozemcích a jejich vlastníci nikdy
neprojevili zájem, aby byl způsob využití ploch Z5 a Z6 změněn. Co se týče podrobnějšího využití těchto
ploch, tak jsou změny v plochách Z5 a Z6 v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie zahrnující
prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu, a to zejména vymezením výškové hladiny zástavby,
intenzity využití pozemků, charakteru zástavby a struktury zástavby. Jedná – li se o plochu s funkčním
využitím pro bydlení BR, je přípustné využití mimo jiné i pro pozemky veřejných prostranství a sídelní
zeleně a též související dopravní a technickou infrastrukturu a to zahrnuje i přípustnost vybudování
požadované cyklostezky. Podmíněně přípustné využití těchto ploch zase kromě jiného zahrnuje stavby a
zařízení doplňující funkci bydlení, např. zázemí ke stavbě hlavní , veřejná a soukromá hřiště , dětská hřiště
…, za podmínky , že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.
K argumentaci namítajícího o nedodržení vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, tj. požadavku na plochu
veřejného prostranství ve vztahu k zastavitelným plochám bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, jsou plochy
veřejných prostranství vymezeny nejen samostatně, tj. zastavitelnou plochou Z99 a Z92 v lokalitě Hony
za Kukýrnou, ale do ploch veřejného prostranství náleží i návrhové plochy Z 44, Z 45, Z 46 se způsobem
využití veřejná zeleň, parky - ZP. Za veřejné prostranství jsou považovány pozemky, které jsou ve
vlastnictví státu, města a ostatních vlastníků, pokud jsou každému volně přístupné bez omezení a svou
povahou slouží veřejnému užívání. Plochy veřejné zeleně a parků do této kategorie náleží.
Zastavitelné plochy veřejných prostranství, ať již vymezením přímo jako plochy Z99 a Z92 s názvem
veřejné prostranství (ozn. U), nebo jako plochy spadající pod pojem veřejného prostranství – plochy sídelní
zeleně ZP - veřejná zeleň a parky Z 44, Z 45, Z 46 (o celkové výměře 5,65 ha), souvisejí se zastavitelnými
plochami bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a jsou plně v souladu se Zadáním a s jeho požadavky na řešení
urbanistické koncepce i s ust. § 7 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2c):
Námitce, aby v rámci ploch bydlení Z1, Z2, Z3 a Z4 bylo vybudováno pro odrostlé děti hřiště na fotbal,
volejbal (dále ke specifikaci námitky viz obsah odůvodnění námitky č.2.), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2c):
V návrhu ÚP Tišnov je v plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3 a Z4, které jsou vymezeny pro bydlení
v rodinných domech, navrženo podmíněně přípustné využití umožňující stavby a zařízení doplňující funkci
bydlení jako např. veřejná a soukromá hřiště, dětská hříště, bazény aj., avšak za podmínky, že nesnižují
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a bydlení. Z uvedeného lze dovodit, že teprve na základě podrobnější
dokumentace (regulačního plánu, dokumentace pro územní rozhodnutí, případně i územní studie) a jejím
projednáním bude prověřeno jaký typ, velikost a umístění stavby hřiště bude v těchto plochám umožněno
situovat.
Kromě toho je v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání místo části plochy Z46 (ZP –
veřejná zeleň, park) nově vymezena zastavitelná plocha Z101 občanského vybavení – tělovýchova a sport,
specifická OSx, s hlavním využitím pro činnosti a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a
rekreačních potřeb občanů, ve které jsou kromě jiného přípustná např. víceúčelová hřiště a hřiště pro
specifické sporty.
Navržené využití této samostatně vymezené plochy Z101 plně vyhovuje požadavkům namítajícího, jenom
je takovéto širší využití pro sportovní a rekreační účely navrženo mimo zastavitelné plochy pro bydlení,
jakými jsou též plochy Z5 a Z6, což kromě jiného zajistí, aby plochy bydlení nebyly zatěžovány
nadlimitním hlukem.
Námitka 3:
Návrh územního plánu, který byl dne 6. 2. 2014 projednán s veřejností, je v rozporu se schváleným zadáním
zastupitelstvem ze dne 26. 6. 2008, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro požadavek
navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť zásobování plynem. Proto požadujeme, aby:
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- na ulici Dlouhá a i v ostatních ulicích lokality Hony bylo umožněno a zbudováno připojení na veřejnou sít
zásobování plynem,
- tím bylo obyvatelům bytových i rodinných domů v této lokalitě umožněno volitelně a dobrovolně si zvolit,
na jaký zdroj zásobování tepla se chtějí připojit,
- nebyl podporován jediný lokální monopolní dodavatel tepla, jež si za dodávku tepla např. v roce 2012
účtoval částku přesahující 800,- Kč s DPH a více, když průměr v ČR tvořil 560 Kč s DPH
(http://www.cenyenergie.cz/ceny-tepla-2012-prumerne-zaplatime-560-kc-gj/)
Odůvodnění.
Zadání schválené zastupitelstvem dne 26. 6. 2008 požaduje na str. 13 pod bodem 3. Technická
infrastruktura, Zásobování plynem: navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť.Tento závazný
požadavek nebyl nikdy změněn a přesto návrh územního plánu na straně 33 pod bodem D.2.3.2. obsahuje
pouze sdělení, že ÚP je navržena plynofikace Pejškova. O požadavku na plynofikaci hlavních rozvojových
ploch bydlení navržených v lokalitě Na Honech se návrh územního plánu nezmiňuje, a proto se jedná o
nesplnění závazného zadání schváleného zastupitelstvem.V této zásadní rozvojové ploše pro bydlení v
rodinných domech je proto z důvodu nezavedení plynu možno očekávat výrazné zhoršení životního
prostředí z důvodu dopadu exhalací z topenišť na tuhá paliva a tím porušení závazných ukazatelů pro
zlepšování podmínek podle republikových priorit ÚP pro zajištění udržitelného rozvoje území, 2.2. (28),
které požadují pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.
Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci
veřejného i soukromého sektoru s veřejností (viz také Lipská charta, bod. 1.1). Dále nesplnění požadavku
zadání neumožňuje obyvatelům bydlících v už postavených bytových domech možnost zvolení vlastního
způsobu vytápění vlastněných nemovitostí a tím je výrazně diskriminuje ve vztahu k ostatním občanům
města.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním a ve které namítající požaduje, aby bylo umožněno a
zbudováno připojení stávající i budoucí obytné zástavby v lokalitě Hony za Kukýrnou na veřejnou síť
zásobování plynem (dále ke specifikaci námitky viz obsah odůvodnění námitky č. 3.), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.3:
V souladu se Zadáním je zastavitelná plocha Z 92 - veřejné prostranství (ozn. U) určena k využití také pro
technickou infrastrukturu, tedy mimo jiné i k umístění plynovodu ( uvedeno v části G. návrhu ÚP ).
Nesoulad se zadáním nebyl proto v tomto ohledu shledán.
Podél silnice III/3773 směrem na Lomnici a také podél silnice II/377 směrem na Železné jsou vedeny
středotlaké plynovody, na které je možno napojit stávající i navrhovanou zástavbu v plochách pro bydlení v
lokalitě Hony za Kukýrnou. Jelikož tato tzv. obytná zóna je situována mezi těmito dvěma silnicemi, podél
kterých jsou STL plynovody vedeny, je tím umožněno, aby při plynofikaci zástavby v této obytné zóně bylo
provedeno i propojení těchto dvou řadů STL plynovodů. Z uvedeného vyplývá, že již současný stav vytváří
dostatečné podmínky pro plynofikaci současné i budoucí zástavby v této lokalitě Hony za Kukýrnou a záleží
pouze na rozhodnutí investorů, zda tyto podmínky využijí a nechají vybudovat STL plynovodní vedení (tj.
v návaznosti na již ta stávající), která by zásobovala zemním plynem tamější současnou i budoucí zástavbu.
V plochách pro bydlení, pro veřejná prostranství i pro sídelní zeleň je dle územního plánu (ÚPN SÚ Tišnov
i dle ÚP Tišnov) přípustné umísťovat související technickou infrastrukturu, tedy i vedení STL plynovodu.
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka byla v podstatě bezpředmětná, neboť splnění požadavku
namítajícího
bylo v zásadě umožněno již v projednávaném návrhu ÚP Tišnov, aniž byly v lokalitě
Hony za Kukýrnou pro případné doplňující řady STL plynovodů vymezeny ve veřejných prostranstvích
samostatné koridory.
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14) Mgr. Martin Černý, Mgr. Libuše Černá, Bc. Michal Vaňkovský, Kamila
Vaňkovská, Mgr. Jiří Lněnička, Mgr. Roman Skřepek a Mgr. Tereza Skřepková,
podání: ze dne 12. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3196/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Mgr. Martin Černý, Mgr. Libuše Černá,
Bc. Michal Vaňkovský, Kamila Vaňkovská, Mgr. Jiří Lněnička
Adresa/ Sídlo: Marie Pavlíkové 1924, Tišnov 666 01
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Mgr. Roman Skřepek a Mgr. Tereza
Skřepková
Adresa /Sídlo: Marie Pavlíkové 1932, Tišnov 666 01
Námitka 1:
Nesouhlas s výstavbou v zónách Z3, Z45.
Odůvodnění: Počátkem roku 2011 jsme se rozhodovali o koupi bytů v bytových domech Panorama na
parcele č. 2440 ulice Marie Pavlíkové 1924 a parcele č. 2715 ulice Marie Pavlíkové 1932, Tišnov, které
budovala firma Němec Jiří stavitel s.r.o.. Vídeňská 194/125a, 619 00, Brno. IČ 26957841. v textu dále
uváděné jako prodávající. Mezi rozhodující faktory pozdější koupě patřila informace, o které nás opakovaně
ujišťovali zástupci prodávající firmy, že v budoucnu výstavba v zónách Z3, Z45 pokračovat nebude. Tomu
odpovídá i fakt. že tyto bytové domy byly prezentovány i pojmenovány Panorama, tj. dům s výhledem do
nezastavěné krajiny. Tomu odpovídala i vyšší pořizovací cena oproti sousednímu domu Standard bez
výhledu. Dovolujeme si upozornit, že jakákoliv výstavba v zóně Z3 sousedící s naším bytovým domem,
způsobí ztrátu našeho výhledu, který nám byl prodávajícím přislíben. Zároveň nám tímto vzniká i finanční
újma na základě lživých informací.
S výstavbou v zónách Z3, Z45 nesouhlasíme i s ohledem na skutečnost nedostatečných ploch pro parkování
v okolí domu, nedostatkem zeleně a úplné absence hřišť pro odrostlé děti. Důležitý je i fakt, že současná
kapacita místních školek a škol zdaleka neuspokuje poptávku, město Tišnov není v tomto ohledu připraveno
na další nárůst počtu mladých rodin s dětmi, které představují typické zájemce o nové bydlení.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, že výstavba v zóně Z3 způsobí ztrátu výhledu, nesouhlas s výstavbou v plochách Z3, Z45
z důvodu nedostatečných ploch pro parkování, nedostatku zeleně a absence hřišť (dále ke specifikaci
námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č.1), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.1:
Namítající namítá nesouhlas s výstavbou v návrhových plochách Z3, Z45 s ohledem na skutečnost:
-nedostatečných ploch pro parkování v okolí domu,
nedostatkem zeleně,
úplné absence hřišť pro odrostlé děti,
nedostatečné kapacity škol a školek,
ztráty výhledu z bytových domů „Panorama“
K tomu sel uvádí :
Zastavitelná plocha Z3 - způsob využití plochy pro bydlení BV- bydlení všeobecné. Podmínky pro využití
ploch s tímto způsobem využití jsou stanoveny v části F.2.2 návrhu ÚP . Stavby bytových domů, ve kterých
si namítající zakoupili byty, se nachází již ve stávající ploše BV, tedy se stejným způsobem využití jako
plocha Z3. V plochách bydlení všeobecného BV jsou jako přípustné využití vedle pozemků bytových a
rodinných domů uvedeny též pozemky veřejného občanského vybavení (mezi které patří školy a školky),
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně, pozemky dopravní infrastruktury, ke které patří i doprava
v klidu (tj. i parkování), a dále podmíněně přípustnými stavbami jsou mimo jiné další stavby a zařízení
doplňující funkci bydlení, mezi kterými jsou příkladně uvedeny stavby veřejných a soukromých hřišť,
avšak za podmínky že nebudou snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, budou
slučitelné s bydlením a budou sloužit zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Z uvedeného je zřejmé,
že stanovené podmínky využití v plochách bydlení všeobecného, ať už stávajících nebo zastavitelných
umožňují, aby v těchto plochách bylo možno umísťovat v zásadě všechny požadované stavby, tj. parkovací
stání (jejich min. počet je stanoven v příslušné ČSN), hřiště, dětská hřiště a veřejnou občanskou
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vybavenost,, sloužící zejména obyvatelům předmětné lokality Hony za Kukýrnou, přičemž návrh ÚP
vytváří podmínky, aby tyto stavby byly obklopeny sídelní zelení. Jednou z podmínek prostorového
uspořádání a ochrany krajinného rázu, které jsou navrženy pro plochy s rozdílným způsobem využití, ve
kterých je přípustná zástavba, je stanovení max. zastavěné plochy pozemku a nezastavěná část pozemku má
být převážně využita pro sídelní zeleň. V návrhu ÚP je sídlení zeleň podrobněji členěna na zeleň
veřejnou a parky - ZP, zeleň zahrad - ZZ, zeleň ostatní a izolační - ZI.
Co se týče namítané ztráty výhledu ze stávajících domů a nesouhlasu s dalším rozvojem bytové zástavby
severním směrem (v návrhu ÚP zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4), byly již v ÚPN SÚ Tišnov v tomto území
vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech a nizkopodlažních bytových domech (ozn.
Br) a za nimi byly ještě vymezeny plochy územních rezerv pro další možný rozvoj bytové zástavby. Tvrzení
firmy, která namítajícím prodávala byty v tzv. domě „Panorama“, bylo tedy v rozporu s platným ÚPN SÚ
Tišnov, který byl schválen již 18. června 1998..
V projednávaném návrhu ÚP i v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je za účelem
zachování hodnot území, zejména pak ochrany krajinného rázu, plocha Z3 (a dále další okolní zastavitelné
plochy v lokalitě Hony za Kukýrnou) pro změny území podmíněna zpracováním územní studie a
stanovením podmínek pro její pořízení. V návrhu ÚP jsou dále pro plochu Z3 i pro další plochy s rozdílným
způsobem využití, zejména pak pro plochy zastavitelné a přestavbové, stanoveny podmínky prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, které jsou dále pro jednotlivé zastavitelné
a přestavbové plochy upřesněny v části C.2. a C.3. doplňujícími podmínkami využití. Kromě toho je
v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zastavitelná plocha Z3 (a také navazující plochy
Z2 a Z4) vymezena pro bydlení individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), jejímž
hlavním využitím je bydlení v rodinných domech a ty mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a
podkroví. Intenzita využití pozemků rodinných domů bude v této ploše podobně jako v ploše Z1 navržena
max. 30 % zastavěné plochy pozemku.
K zastavitelné ploše Z45 se uvádí: Tato plocha je plochou veřejné zeleně a parků - ZP, přičemž návrh ÚP
navrhuje v doplňujících podmínkách využití v ploše Z45 parkovou zeleň s možností umístění dětských
hřišť a veřejných prostranství. V této ploše jsou pozemky dopravní a technické infrastruktury (tedy i
parkovací stání) pouze podmíněně přípustné, a to za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití a
nesníží se kvalita prostředí ve vymezené ploše a že to bude slučitelné s odpočinkovými aktivitami. Plocha
Z45 spolu s navazujícími plochami Z44 a Z46, které jsou vymezeny též jako plochy veřejné zeleně a parků,
ukončuje budoucí zastavěné území města, výrazně (nad požadavky uvedené v ust § 7 odst. 2) vyhlášky č.
501/2006 Sb. cit.: „Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení
anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o
výměře nejméně 1 000 m²; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“) doplňuje rozlohu
stávajících i budoucích veřejných prostranství, která jsou v této lokalitě doposud tvořena prostory ulic a ty
svým rozměry i uspořádáním slouží hlavně pro obsluhu místního území (hlavně pro umístění dopravní a
technické infrastruktury). Navržené plochy parků (Z44, Z45 a Z46) spolu s dalšími plochami a prvky
systému sídlení zeleně
pomohou vytvářet podmínky pro uskutečňování přírodních a sociálněekonomických procesů jako předpokladu udržitelného rozvoje, resp. udržitelného využívání území, a
výrazným způsobem ovlivní charakter urbanizovaného prostředí města a jeho kvalitu.
Z výše uvedeného odůvodnění vyplývá, že námitka byla v podstatě nedůvodná, neboť téměř všechny
požadavky namítajících, kromě toho, aby v ploše Z3 nebyla umožněna již žádná zástavba, byly splněny již
v projednávaném návrhu ÚP Tišnov v rámci stanovených podmínek využití ploch Z3 i Z45, a to včetně
těch doplňujících.
Závěrem k této námitce pořizovatel zdůrazňuje, že neodpovídá za jakékoli ujištění prodávajícího při prodeji
bytů v byt. domech“ Panorama“ zájemcům o koupi a za informace poskytnuté prodávajícím kupujícím.
Námitka 2:
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26.6.2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6 a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
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P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze považovat návrh územního plánu města Tišnov za splnění zadání, tak jak
to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113
pod písmenem d), pořizovatel.
Odůvodnění:
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26.6.2008. Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je tučně napsáno: Schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu UP. V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města
Tišnov ze dne 15.2.2011, dále pak z pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22.2.2011 a dále
ze dne 13.9.2013. kdy na pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde
vznesen požadavek na změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ze dne 26.6.2008 o stanovení koeficientu
zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále ke
specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č. 2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.2:
V podání v námitce č. 2 namítající uvádí rozpor projednávaného návrhu NP se zadáním, neboť prý nebyl
stanoven koeficient zastavění a podíl zeleně v zastavitelných plochách bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 (zřejmě
též v ploše Z5) a v ploše smíšené obytné Z8.
Koeficient zastavění a podíl zeleně byl v projednávaném návrhu ÚP v podmínkách prostorového
uspořádání vyjádřen v podobě intenzity využití pozemků pro zastavitelné plochy, vyjma těch, u kterých
bylo rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie a posouzením vlivů na
krajinný ráz, a to se týká v námitce zmiňovaných ploch Z2, Z3, Z4, Z8 a P5. Intenzitou využití pozemků je
určen max. podíl zastavěné plochy pozemku a je vyjádřena v procentech. Nezastavěná část pozemku
zůstává pro zeleň.
V zastavitelné ploše Z1 byla v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemku stanovena
v doplňujících podmínkách využití území – zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy max. 30 % a pro
bytové domy max 40 %. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP upraveném pro opakované veřejné projednání je zastavitelná plocha Z1 zmenšena o již
zastavěné území a v této zbytkové ploše Z1, která je nyní součástí území ve kterém je rozhodování o
změnách podmíněno zpracováním územní studie, je nyní změněn způsob využití z BV – bydlení všeobecné
na BR – bydlení individuální s hlavním využitím pro bydlení v rodinných domech. V této ploše je navržena
zastavěná plocha pozemku rodinného domu max. 30 %.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 – v projednávaném návrhu ÚP byly vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a zastavitelné plochy Z5 a Z6 byly vymezeny jako plochy bydlení individuálního (BR),
přičemž intenzita využití pozemků měla být prověřena a stanovena v rámci řešení územních studií a u ploch
Z2, Z3 a Z4 též posouzením na krajinný ráz. Nyní v návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání jsou
všechny tyto zastavitelné plochy (tj. Z2 až Z6) vymezeny shodně pro bydlení individuální (BR) a intenzita
využití v těchto plochách je vyjádřena navrženou zastavěnou plochou pozemku max. 30 %. Dále bude
intenzita využití pozemků v těchto zastavitelných plochách prověřena a případně ještě upřesněna v
rámci řešení územních studií, jejichž zpracování bylo a zůstává nezbytnou podmínkou pro rozhodování
v tomto území. Jak již bylo uvedeno, jsou v upraveném návrhu pro opakované veřejné projednání
zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 a zbytková část plochy Z1, vymezeny pro bydlení individuální BR
(namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), jejíchž hlavním využitím je bydlení v rodinných domech a ty
mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví nebo ustupující podlaží.
V zastavitelné ploše Z8 - plocha smíšená obytná SO – bude intenzita využití pozemků prověřena a
upřesněna v územní studii v rámci podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Pro
rodinné domy je nyní v návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání v této ploše navržena zastavěná
plocha pozemku pro rodinné domy max. 30 % a pro bytové domy max. 40 %. Kromě toho je nyní v ploše
Z8 stanovena max. výška zástavby 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží.
Pro přestavbovou plochu P5 – plocha smíšená obytná SO – bylo a v návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání zůstává stanoveno, že nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v této ploše je
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zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz. Intenzita využití pozemků v této ploše nebyla
v návrhu ÚP stanovena, neboť byla na velkou část plochy P5 zpracována dokumentace pro územní
rozhodnutí na stavbu „Obchodní a školící centrum Trnec“ a toto územní rozhodnutí stavební úřad vydal.
Současný výchozí stav v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.2015 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 ( SO - smíšenou obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve
kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají
poměru ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např. občanskou vybavenost
komerční apod.) vč. návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškovou hladinu zástavby a
intenzitu využití pozemků) a další podmínkou je prověření vlivu na krajinný ráz.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, je návrh ÚP v souladu se jeho zadáním.
Námitka 3:
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Z1. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6. ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby na nikým
neschvalovanými studiemi.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem ze dne 26. 6. 2008. Zadání územního plánu města Tišnov, které je
závazné a. žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI,
BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše přestavby P5. Požaduji proto v souvislosti s
vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a její přílohy č. 7,a závazné stanovení počtu pater a výšky bytových
domů na současný stav vyjádřený regulativem obsahující obecně závazná vyhláška města Tišnov 4. 37/1998
a následné novelizace.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitce týkající se požadavku stanovení výšky zástavby v návrhu ÚP v zastavitelných plochách Z1, Z2,
Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a ploše přestavby P5 (dále ke specifikaci námitek viz obsah odůvodnění námitky č.3),
se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.3:
Namítající požadují, aby výška zástavby v plochách bydlení (zejména pak v zastavitelných plochách Z1, Z2,
Z3, Z4, Z5, Z6) a v plochách smíšených obytných (zejména v ploše Z8) a v ploše přestavby P5 byla
v územním plánu Tišnov stanovena obdobně jako tomu bylo v ÚPN SÚ Tišnov, konkrétně v obecně
závazné vyhlášce města Tišnov, kterou byla vymezena jeho závazná část. .
K tomu se uvádí:
Zastavitelná plocha Z1 byla v projednávaném návrhu ÚP vymezena jako plocha BV - bydlení všeobecné.
V této ploše byla výška hladiny zástavby stanovena jako doplňující podmínka využití území, a to u
rodinných domů max. 2NP + podkroví, u bytových domů byla v projednávaném návrhu ÚP stanovena
max. 4NP + podkroví, avšak v návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je výška hladiny zástavby pro
bytové domy nově stanovena na max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, a to ještě s tím, že bytové
domy bude možno dostavět pouze v ul. Dlouhé. Na ostatním území plochy Z1 se již staví a budou moci i
nadále stavět pro bydlení jen rodinné domy. Z toho důvodu je v návrhu ÚP, upraveném pro opakované
veřejné projednání, nezastavěná část plochy Z1 vymezena jako plocha bydlení individuálního (ozn. BR)
s hlavním využitím pro bydlení v rodinných domech. Z výše uvedeného vyplývá, že námitce týkající se
plochy Z1 je vyhověno.
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Zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy BV - bydlení
všeobecné. V těchto plochách bylo nezbytnou podmínkou pro rozhodování v území stanoveno zpracování
územní studie s prověřením výškové hladiny zástavby, výška hladiny zástavby měla být stanovena na
základě posouzení vlivu na krajinný ráz a dále též s ohledem na situování v okrajové lokalitě přecházející
do ploch sídelní zeleně Z44, Z45 a Z46, vymezených pro veřejnou zeleň a parky (ozn. ZP). V návrhu ÚP,
upraveném pro opakované veřejné projednání, jsou zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4 vymezeny jako plochy
bydlení individuálního (ozn. BR) s hlavním využitím pro bydlení v rodinných domech. Rozhodování o
změnách v těchto plochách zůstane v územním plánu podmíněno zpracováním územní studie. Tímto se
námitce týkající se těchto ploch vyhovuje.
Zastavitelné plochy Z5 a Z6 byly a zůstávají v návrhu ÚP vymezeny jako plochy BR – bydlení
individuální. V těchto plochách je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
jejíž součástí je mino jiné i stanovení výškové hladiny zástavby. Nicméně vzhledem k tomu, že jsou tyto
plochy vymezeny pro bydlení individuální s hlavním využitím pro rodinné domy, je výšková hladina
zástavby stanovena na max. 2NP + podkroví.
Z uvedeného odůvodnění vyplývá, že námitka byla v podstatě bezpředmětná, neboť požadavky
namítajících týkající se ploch Z5 a Z6 byly v zásadě splněny již v projednávaném návrhu ÚP Tišnov
v rámci stanovených podmínek využití (včetně těch doplňujících).
Zastavitelná plocha Z8 byla a zůstává v návrhu ÚP vymezena jako plocha smíšená obytná – SO, přičemž
rozhodování v této ploše je v návrhu územního plánu podmíněno zpracováním územní studie a posouzením
vlivu na krajinný ráz spolu se stanovením (nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
s upřesněním) výškové hladiny zástavby. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je
totiž výšková hladina pro zástavbu v této ploše již navržena, a to max. 3 NP + podkroví nebo ustupující
podlaží. Tímto se námitce týkající se zastavitelné plochy Z8 vyhovuje.
Plocha přestavby P5 byla a zůstává v návrhu ÚP vymezena jako plocha smíšená obytná – SO.
Změna v území plochy P5 je podmíněna zpracováním územní studie a posouzením vlivu na krajinný ráz.
Kromě toho je v upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max.
hladina zástavby v této ploše do 285 m n. m., výškový systém Bpv.
V rámci pořizování územní studie je oprávněním pořizovatele, aby v zadání této územní studie při stanovení
jejího obsahu a rozsahu požadoval kromě jiného ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a
to např. na základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina
zástavby stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena. V případě plochy P5 změna
v této ploše (budoucí záměry), jak už bylo uvedeno, byla podmíněna posouzením jejího vlivu na krajinný
ráz již v návrhu územního plánu.
Námitka 4:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem ze dne 26.6.2008. Zadání územního plánu města Tišnov, které je
závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro požadavek navrhnout připojení zastavitelných ploch na
veřejnou síť zásobování plynem, tak jak to na str. 13 požaduje zadání zastupitelstva.
Odůvodnění:
Zadání schválené zastupitelstvem dne 26.6.2008 požaduje na str. 13 pod bodem 3. Technická infrastruktura.
Zásobování plynem: navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť. Tento závazný požadavek
nebyl nikdy změněn a přesto návrh územního plánu na straně 33 pod bodem D.2.3.2.obsahuje pouze
sdělení, že UP je navržena plynofikace Pejškova. O požadavku na plynofikaci hlavních rozvojových ploch
bydlení navržených v lokalitě Na Honech se návrh územního plánu nezmiňuje, a proto se jedná o nesplnění
závazného zadání schváleného zastupitelstvem.
V této zásadní rozvojové ploše pro bydlení v rodinných domech je proto z důvodu nezavedení plynu možno
očekávat výrazné zhoršení životního prostředí z důvodu dopadu exhalací z topenišť na tuhá paliva a tím
porušení závazných ukazatelů pro zlepšování podmínek podle republikových priorit UP pro zajištění
udržitelného rozvoje území. 2.2. (28). které požadují pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech,
včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné
infrastruktury je
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností (viz také Lipská charta, bod. 1.1).
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Dále nesplnění požadavku zadání neumožňuje obyvatelům bydlících v už postavených bytových domech
možnost zvolení vlastního způsobu vytápění vlastněných nemovitostí a tím je výrazně diskriminuje ve
vztahu k ostatním občanům města.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor se zadáním územního plán, týkající se zastavitelných ploch a
jejich možnosti připojení na veřejnou síť zásobování plynem (dále ke specifikaci námitek viz obsah
odůvodnění námitky č. 4), se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Namítající uvádí, že návrh ÚP je v rozporu se schváleným zadáním ÚP Tišnov (dále jen Zadáním), co se
týče požadavku na připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť zásobování plynem. Namítající se v této
souvislosti zmiňují o „hlavních rozvojových plochách bydlení navržených v lokalitě Na Honech“.
V souladu se Zadáním je zastavitelná plocha Z 92 vymezená v návrhu ÚP jako plocha pro veřejné
prostranství U a dle návrhu ÚP je toto veřejné prostranství určeno zejména pro umístění dopravní a
technické infrastruktury, tedy i pro vedení plynovodů ( uvedeno v části G. návrhu ÚP ).
Podél silnice III/3773 směrem na Lomnici a také podél silnice II/377 směrem na Železné jsou vedeny
středotlaké plynovody, na které je možno napojit stávající i navrhovanou zástavbu v plochách pro bydlení v
lokalitě Hony za Kukýrnou. Jelikož tato tzv. obytná zóna je situována mezi těmito dvěma silnicemi, podél
kterých jsou STL plynovody vedeny, je tím umožněno, aby při plynofikaci zástavby v této obytné zóně bylo
provedeno i propojení těchto dvou větví STL plynovodů. Z uvedeného vyplývá, že již současný stav vytváří
dostatečné podmínky pro plynofikaci současné i budoucí zástavby v této lokalitě Hony za Kukýrnou a záleží
pouze na rozhodnutí investorů, zda tyto podmínky využijí a nechají vybudovat STL plynovodní vedení,
které by zásobovalo zemním plynem tamější současnou i budoucí zástavbu. V plochách pro bydlení, pro
veřejná prostranství i pro sídelní zeleň je dle územního plánu (ÚPN SÚ Tišnov i dle ÚP Tišnov) přípustné
umísťovat související technickou infrastrukturu, tedy i vedení STL plynovodu. V územním plánu se
vymezuje koncepční řešení technické infrastruktury, a proto vymezení samostatného koridoru pro vedlejší
větve plynovodu a navíc nad plochami, ve kterých je toto vedení přípustné, by bylo nadbytečné.
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka týkající se zajištění zásobování lokality Hony za Kukýrnou
zemním plynem byla v podstatě bezpředmětná, neboť splnění požadavku namítajícího bylo umožněno
již v rámci řešení projednávaného návrhu ÚP Tišnov, a zároveň to znamená, že nesoulad návrhu
územního plánu se schváleným zadáním nebyl shledán.
Námitka č. 5.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem dne 26.6.2008 Zadání územního plánu města Tišnov, které je závazné
a žádnými pokyny nebylo měněno, obsahuje v textové části návrhu na straně 15 v bodě C.2. Zastavitelné
plochy popisy prostorového uspořádání i stanovení způsobu využití plochy. Pro plochy Z1, Z2, Z3 a Z4 je v
těchto plochách stanoveno, že jsou určeny pro BV - bydlení všeobecné. To znamená, že v těchto plochách je
možno spolu stavět rodinné domy a blíže výškově nespecifikované bytové domy. V těchto lokalitách je
umožněno tyto typy bytové zástavby míchat a tak výrazně znehodnotit zástavbou krajinný ráz. Proto
požaduji, aby byl územní zastavovací studií před schválením návrhu územního plánu a následném
schválením opatřením obecné povahy zastupitelstvem, prověřen možný negativní vliv na urbanizaci sídla a
spolehlivě vyvrácena možnost poškození architektonického výrazu města Tišnov.
Odůvodnění:
Zadání schválené zastupitelstvem dne 26. 6. 2008 požaduje na str. 14 pod bodem 3. Enviromentální
hodnoty: v písmeně a) Pro ochranu krajinného rázu a image města navrhnout diferenciaci území z hlediska
významu pro charakter města a krajiny a tím diferencovat ochranu pomoci regulativů. Pod písmenem b) je
dále požadavek: Stanovit podmínky pro zachování charakteru oblasti krajinného rázu a místa krajinného
rázu. rozsah oblastí i míst upřesnil v rámci prací na územním plánu. V textové části navrhuje na straně 63 je
pod bodem F.3.: Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného
rázu. Nikde v celém odstavci není žádná podmínka ve významu zachování charakteru krajinného rázu
současné výstavby a jediný regulativ je stanoven pro plochu Z1, a to zvýšení počtu pater o jedno. Image
místa města Tišnov je tím znehodnoceno bezdůvodným nárůstem počtu pater bytové zástavby, které
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zastupitelstvo neschválilo a nikde v územně analytických podkladech, ze kterých musí návrh územního
plánu vycházel, se o potřebě nárůstu pater nemluví, a nezpracované územní studie tento požadavek nikterak
neodůvodňují.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitce, aby byl územní studií prověřen možný negativní vliv na urbanizaci sídla a krajinný ráz v
zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3 a Z4, vymezených pro bydlení všeobecné BV, a to ještě před
schválením návrhu územního plánu Tišnov, aby v těchto plochách nebyla umožněna zástavba blíže
výškově nespecifikovanými bytovými domy a nedocházelo k bezdůvodnému nárůstu počtu pater bytové
zástavby ve vztahu na zachování charakteru krajinného rázu a souladu s podmínkami prostorového
uspořádání (dále ke specifikaci námitek viz obsah odůvodnění námitky č. 5), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Namítající poukazují na rozpor se zadáním územního plánu ve vztahu k zastavitelným plochám uvedeným
v návrhu ÚP Tišnov v části ozn. C.2. a konkrétně k jednotlivě vymezeným zastavitelným plochám Z1, Z2,
Z3 a Z4 se stanoveným způsobem využití BV – bydlení všeobecné. Námitka směřuje zejména proti
možnosti stavět bytové domy blíže výškově nespecifikované, čímž by došlo k narušení krajinného rázu a
image města.
K tomu se uvádí:
K zastavitelné ploše Z1 – plocha bydlení všeobecného (BV). V projednávaném návrhu ÚP Tišnov byly
pro tento typ ploch v kapitole F.2. stanoveny podmínky prostorového uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu ( jako výšková hladina zástavby, intenzita využití pozemků, charakter
zástavby a struktura zástavby), které byly dále v rámci doplňujících podmínek využití území pro plochu
Z1 upřesněny; např. výšková hladina zástavby u rodinných domů na max. 2NP + podkroví a u bytových
domů max. 4NP + podkroví. V návrhu ÚP, upraveném pro opakované veřejné projednání, je dosud
nezastavěná část plochy Z1 vymezena jako plocha bydlení individuálního (ozn. BR) s hlavním využitím pro
bydlení v rodinných domech a ty mohou mít max. 2 NP + podkroví.. Tímto je námitce týkající se plochy Z1
vyhověno.
K zastavitelným plochám Z2, Z3, Z4 – plochy bydlení všeobecného (BV). V projednávaném návrhu ÚP
bylo pro tyto plochy nezbytnou podmínkou pro rozhodování v území stanoveno zpracování územní studie a
posouzení vlivu na krajinný ráz s prověřením výškové hladiny zástavby. Pokud byla v územním plánu v
zastavitelných plochách a některých přestavbových plochách možnost budoucí zástavby podmíněna
pořízením územní studie a posouzením na krajinný ráz, bylo těmito opatřeními stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně podmínek ochrany krajinného rázu, již v dostatečné míře zajištěno.
V souvislosti s tím v kapitole „F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu“, bylo v projednávaném návrhu ÚP kromě jiného uvedeno že, cit.:
„V plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní studie a prověření vlivu na krajinný
ráz, bude maximální výškové hladina zástavby upřesněna touto území studií“ a dále zde bylo uvedeno cit.:
„respektovat podmínky ochrany hodnot území a ochrany krajinného rázu, definovaných v kap. B.2.
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území“, ve které se projektant touto problematikou obsáhle zabývá, a
dále je v kap. F.3. v souvislosti s ochranou krajinného rázu (tedy i vzhledem k zástavbě v plochách Z2, Z3 a
Z4) uvedeno cit.: „přechod zástavby do krajiny musí respektovat podmínku, že zástavba navrhovaná na
vnějších okrajích území musí být situována vždy tak, aby do volného území byla orientována nezastavěná
část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny
ozeleněním“. V případě zastavitelných ploch Z2, Z3 a Z4 je tato požadovaná ochrana krajinného rázu
v návrhu ÚP řešena vymezením ploch Z44, Z45 a Z46 pro veřejnou zeleň a parky (ozn. ZP). Plochy obytné
zástavby jsou navrženy tak, aby byly lemovány parky a na ně za koridorem Z76 pro propojovací pozemní
komunikaci navazuje další pás zeleně, a to zeleň krajinná (SX), vymezená jako lokální biokoridor.
V návrhu pro opakované veřejné projednání je stanovený způsob využití ploch Z2, Z3 a Z4 přehodnocen
a tyto plochy jsou vymezeny jako plochy bydlení individuálního (ozn. BR), s hlavním využitím pro bydlení
v rodinných domech a ty mohou mít max. 2 NP + podkroví. Ve smyslu tohoto přehodnocení zadal
pořizovatel (tj. zpracoval zadání pro územní studii pro řešení zastavitelných ploch v lokalitě Hony za
Kukýrnou, včetně ploch Z2, Z3 a Z4 a nezastavěné části plochy Z1)) se souhlasem rady města zpracování
územní studie vybranému zpracovateli. Tato územní studie prověří a upřesní navržené využití těchto ploch
a bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování v řešeném území. Dále je nutno uvést, že
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schvalování územní studie není v kompetenci zastupitelstva města, jak to požadují namítající, ale dle ust. §
30 odst. 4 stavebního zákona schvaluje možnost jejího využití podle § 25 stavebního zákona pořizovatel.
Vzhledem k tomuto přehodnocení způsobu využití zastavitelných ploch Z2, Z3 a Z4 je námitce v zásadě
vyhověno.
Co se týče rozporu se zadáním územního plánu Tišnov, neuvedli namítající v čem přímo tento rozpor
spočívá. Z celého textu námitky i jejího odůvodnění lze pouze dovodit, že tento rozpor shledávají v tom, že
v projednávaném návrhu ÚP Tišnov nejsou dostatečně stanoveny podmínky na ochranu krajinného rázu. Jak
vyplývá z výše uvedeného odůvodnění rozhodnutí o námitce, nebyl rozpor v návrhu ÚP s jeho zadáním
v oblasti stanovení podmínek pro ochranu krajinného rázu a též ochraně hodnot území shledán (a nebyl
shledán ani v dalších oblastech), a pořizovatel má proto za to, že návrh územního plánu Tišnov je v souladu
s jeho schváleným zadáním.
Námitka 6:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstva ze dne 26.6.2008, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno.
Závazné zadání obsahuje i základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny.
Požaduji, aby byly dodrženy požadavky zadání obsažené na str. 8 v kapitole Základní požadavky na
urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, zvláště v bodech 5., 7., 9. a 10. Dále požadují
respektovat u nově navržených ploch bydlení Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6 a Z 8 vyhlášku č. 501/2006 Sb. a
její § 7. Také požaduji, aby prostor plochy veřejných prostranství v lokalitě Hony Za Kukýrnou obsahoval
hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal a tím byl splněn požadavek zastupitelstva na lokální sportoviště.
Odůvodnění:
Závazné zadání obsahuje v kapitole d): Základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci krajiny v
bodech 5., 7., 9 a 10. shrnutí požadavků na dodržení udržitelného rozvoje území pro plochy bydlení a v nich
požadavky na zajištění pohody bydlení při zachování harmonie s okolní krajinou, v prostorovém uspořádání
území upřesnit diferenciaci území z hlediska ochrany hodnot v území, definuje požadavek na udržitelný
rozvoj území i po stránce hygieny prostředí a to omezením negativních vlivu na prostředí exhalacemi a
hlukem, požaduje podporovat zásady zdravého města rozvojem nemotorové dopravy a rozšiřováním ploch
parkové zeleně a požaduje pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel rozvíjet areály lokálních
sportovišť. Nic takového není návrhem územního plánu města Tišnov v lokalitě Hony za Kukýrnou
požadováno. To je zjevné porušení závazného zadání schváleného zastupitelstvem. Pro vymezování ploch s
rozdílným využití platí vyhláška č. 501/2006 Sb., ve kterém je závazný požadavek na plochy veřejných
prostranství a stanoveno, že na dva hektary zastavitelných ploch bydlení musí být vymezena plocha
veřejných prostranství o výměře nejméně 1000 metrů čtverečních.
Plochy Z 1 až Z 6 o celkové výměře 14,5 hektaru, které spolu sousedí a tvoří jeden celek, mají návrhem
územního plánu určenou plochu veřejných prostranství Z 99 o výměře pouhých 900 metrů čtverečních.
Vyhláška ovšem požaduje pro výše uvedené plochy Z1 až Z6 plochu o výměře 7 000 metrů čtverečních
veřejných prostranství. Bez splnění tohoto požadavku nelze považovat za splněné parametry pro základní
identitu obyvatelstva, to je soudržnosti občanů požadovaných v základních definicích účelu územního
plánování.
To samé platí i pro navrhovanou plochu smíšenou obytnou SO 8 v lokalitě pod Květnicí o výměře čtyři
hektary, která nemá žádnou plochu veřejných prostranství navrženu a stanovenu.

Návrh rozhodnutí o námitce č. 6:
Námitka, že návrh ÚP je v rozporu se zadáním územního plánu v části týkající se urbanistické koncepce a
požadavků obsažených v bodech 5, 7, 9 a 10 a že není respektována u nově navržených ploch k bydlení Z1,
Z2, Z3, Z4, Z5, Z a Z8 vyhl. č. 501/2006 Sb. a její ust. § 7 (dále ke specifikaci námitek viz obsah
odůvodnění námitky č.6), se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 6:
Namítající požadují, aby byly dodrženy požadavky schváleného zadání územního plánu obsažené na str. 8
v kapitole Základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, zvláště v bodech
5., 7., 9. a 10. Dále požadují respektovat u nově navržených ploch bydlení Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6 a Z 8
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vyhlášku č. 501/2006 Sb. a její § 7. Také požadují, aby prostor plochy veřejných prostranství v lokalitě
Hony za Kukýrnou obsahoval hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal, a tím byl splněn požadavek
zastupitelstva na lokální sportoviště.
K tomu se uvádí:
Namítající neuvádí konkrétní plochy, ve kterých požaduje dodržení požadavků schváleného zadání
územního plánu (dále jen Zadání) uvedených v bodech 5, 6, 7 a 10 (pořizovatel doplňuje, že tyto body jsou
uvedeny v části d) Zadání), nicméně přesto pořizovatel uvádí, že návrh ÚP mimo jiné plně respektuje a
dodržuje Zadání v uvedené části, neboť rozvojové plochy bydlení jsou v souladu se základními požadavky
na urbanistickou koncepci navrženy severním směrem v návaznosti na stávající obytnou zástavbu. Je tak
zachována a dále rozvíjena historicky daná urbanistická struktura města založená na radiálním systému
hlavních dopravních tahů s výrazným městským centrem - náměstím Míru. V návrhu ÚP je v prostorovém
uspořádání území respektována ochrana hodnot území. Je stanovena koncepce ochrany a rozvoje hodnot
území (kapitola B.2.), tj. hodnot kulturních a civilizačních, přírodních a krajinného rázu. Návrh ÚP byl též
posouzen z hlediska předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území. Po stránce hygieny prostředí byla
navržena taková koncepce dopravní infrastruktury, která i ve stísněných územních podmínkách
(urbanizované území města je sevřeno mezi řekou Svratkou, podél které je vedena železnice a silnice II.
třídy na Brno, a horami Květnicí a Klucaninou) zajistí omezení rizika negativních vlivů na prostředí.
Vedení silnic II. a III. třídy bylo situováno mimo historické centrum města a na okraje v územním plánu
vymezeného území zásadního významu pro charakter města. Zcela mimo zástavbu byl navržen koridor pro
dopravní propojení silnic III/3773 a II/377, které by mělo omezit průjezdnou dopravu městem, zejména
kolem školy 28. října a v ul. Riegrově. Dále územní plán zajišťuje, ať už přímým vymezením, nebo jen
v rámci stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, možnosti vybudování sítě
cyklistických stezek a tras, pěších propojení i turistických tras, včetně naučné stezky na EVL (evropsky
významná lokalita – Natura 2000) Květnici.
Pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel, ale i pro rozvoj cestovního ruchu, jsou v územním plánu
vymezeny plochy jak pro zachování stávajících sportovišť (plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a
sport – OS), tak plochy nové, a to jak zastavitelné (v lokalitě Za Mlýnem u koupaliště), tak přestavbové
v lokalitě na Ostrovci. Kromě toho jsou ve všech typech ploch pro bydlení (mezi které patří plochy Z1, Z2,
Z3, Z4, Z5 a Z6) ve stanovených podmínkách využití podmíněně přípustné stavby a zařízení doplňující
funkci bydlení, ke kterým náleží též veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény apod., a to za
podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a
slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. V plochách smíšených obytných (ozn. SO), ke kterým
patří i plocha Z8, jsou pozemky občanského vybavení a sportu přímo přípustné. Pro oddech, sport, rekreaci
a pobyt v přírodě byly v územním plánu vymezeny rozsáhlé plochy smíšené nezastavěného území –
rekreační (ozn. SR), a to u řeky Svratky plocha SR 7 a pod Květnicí plocha SR 6. Pro regeneraci duševních
sil a setkávání budou sloužit i vymezené plochy sídelní zeleně, zejména pak opět poměrně rozsáhlé plochy
pro veřejnou zeleň a parky (ozn. ZP), a to plocha Z50 pro park pod kostelem a plochy pro veřejnou zeleň a
parky Z44, Z45 a Z46 v lokalitě Hony za Kukýrnou, situované v návaznosti na zastavitelné plochy pro
bydlení Z2, Z4 a Z5. Dále v souladu se zákonem o obcích (ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb.), na který se
odkazuje vyhláška č. 501/2006 Sb. v § 7 „Plochy veřejných prostranství“, jsou veřejným prostranstvím
nejen všechna náměstí, tržiště, chodníky, ale také veřejná zeleň a parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. Vymezené
plochy Z43, Z44 a Z45 pro veřejnou zeleň a parky (ozn. ZP) o celkové výměře 5,65 ha proto zcela, a to
přímo velkoryse, naplňují toto ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to nejen pro předmětné
zastavitelné plochy, na které se namítající odkazují, ale pro celou obytnou zónu Hony za Kukýrnou (tj.
včetně již realizované zástavby). Návrh ÚP plně respektuje přílohu č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., která
stanoví obsah územního plánu a obsah odůvodnění územního plánu, což vyplývá z obsahu textové i
grafické části ÚP a z obsahu odůvodnění územního plánu .
Zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z8, jak vyplývá z výše uvedeného, nejsou v rozporu se
Zadáním z hlediska splnění požadavků na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, které
namítající v souvislosti se zmiňovanými zastavitelnými plochami uvádějí. Kromě toho bude urbanistická
koncepce v těchto plochách dále podrobněji zpracována v územních studiích. V návrhu ÚP byly a nadále
zůstávají změny v těchto v plochách podmíněny zpracováním územních studií, které budou územně
plánovacím podkladem pro rozhodování v plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8.
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Zastavitelné plochy Z5 a Z6 se stanoveným způsobem využití jako plochy bydlení individuální (ozn. BR).
Předně změny v těchto návrhových plochách jsou podmíněny zpracováním územní studie zahrnující
prostorové uspořádání, včetně podmínek na ochranu krajinného rázu (jako je výškové hladiny zástavby,
intenzita využití pozemků, charakter a struktura zástavby aj.). Jedná – li se o plochu se způsobem využití
pro bydlení, je v této ploše zcela zákonitě přípustné využití, a to ještě mimo jiné, pro související dopravní
a technickou infrastrukturu a to znamená i přípustnost vybudování cyklostezek a pěších komunikací.
V těchto plochách je stanoveno ještě i podmíněně přípustné využití, které zahrnuje stavby a zařízení
doplňující funkci bydlení, např. zázemí ke stavbě hlavní , veřejná a soukromá hřiště , dětská hřiště …, za
podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením
a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.
Z uvedeného vyplývá, že požadavky schváleného zadání územního plánu, které podatelé v námitce uvádí a
které jsou obdobně uvedeny v zadání pod názvem „Základní požadavky na urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádáni krajiny“, zvláště ty v bodech 5 . 7. 9. a 10, byly v návrhu ÚP Tišnov splněny a rozpor
se zadáním nebyl proto shledán.
Rovněž tak nebyl v návrhu ÚP v navržené urbanistické koncepci celého řešeného území, včetně zmiňované
lokality Hony za Kukýrnou, shledán rozpor s ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., dle kterého pro každé dva
hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje
s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1 000 m²;
přičemž do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
Námitka 7:
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P 5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Požaduji, aby tato plocha přestavby zařazením do územního plánu byla posouzena prověřením
územní studií z důvodu neudržitelnosti prostorového zastavění a poměru jednotlivých druhů staveb, které
jsou v této ploše územním plánem stanoveny a tato územní studie byla předložena zastupitelstvu ke
schválení jako nedílná součást územního plánu.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu pro plochu přestavby P 5 umožňuje v ní stavby, které nejsou přijatelné z hlediska
souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Celková plocha parcel lokality přestavby P
5 je celkem 14 100 metru čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního řízení pro stavbu
„Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů čtverečních. Zbytek výměry je tedy určen pro
bytovou zástavbu. Na žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na
výkrese namalovány tři bytové domy neurčité podlažnosti. Z návrhu územního plánu předloženému k
projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními obcemi na jednání 17. 1. 2013 vyplývá, že
tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P 5 umožňovala investorovi postavit vyšší typ bytového domu
o pěti patrech a podkroví. Investor se ale v připomínce dožadoval změny této regulace a zdůvodnil jí
nezákonností ve vztahu k regulačnímu plánu. Nutno podotknout, že územní plán o žádném regulačním
plánu neuvažuje a investorem deklarovaná nezákonnost je tedy pouze pocitová. Z vyhlášky č. 500/2006 Sb.
a její přílohy č. 7 jasně vyplývá požadavek na stanovení výšky zástavby a počtu pater v textu návrhu
územního plánu. Z vyhovění jeho připomínce se dá ale dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září
2011, která v ploše přestavby P 5 umožňovala postavení osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z
hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek
stavebního zákona. V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak
těch současně platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P 5 uvažováno o ploše
smíšené obytné, a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala.
Plocha smíšená obytná má za úkol umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a
bydlení. Není možné plochu rozdělit na 70 % pro komerční občanské vybavení a pouze 30 % pro bytovou
výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně využit předpokládanou návštěvností
centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající plochu kolem tří osmipatrových
domů. Není ani stanovena plocha či poměr zeleně a plochy pro veřejná prostranství.
Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy o osmi patrech jsou ve vztahu k oboustranné sousední
zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a architektonických koncepcí města Tišnov a
výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 7:
Námitce, aby rozhodování o změnách v ploše přestavby P5, vymezené jako plocha smíšená obytná, bylo
v územním plánu podmíněno zpracováním územní studie (dále ke specifikaci námitky viz obsah
odůvodnění námitky č.7), se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.7:
Pro přestavbovou plochu P5 (plocha smíšená obytná SO) bylo a v návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání zůstává stanoveno, že nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v této ploše je
zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz. Intenzita využití pozemků v této ploše nebyla
v návrhu ÚP stanovena, neboť byla na velkou část plochy P5 zpracována dokumentace pro územní
rozhodnutí na stavbu „Obchodní a školící centrum Trnec“ a toto územní rozhodnutí stavební úřad vydal.
Současný výchozí stav v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.2015 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO smíšenou obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají poměru ploch
zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např. občanskou vybavenost komerční
apod.) vč. návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškovou hladinu zástavby a intenzitu využití
pozemků) a další podmínkou je prověření vlivu na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky, které jsou již vymezeny v návrhu ÚP (jedná se o konkrétní
prostorový regulativ a plošný regulativ), podmínkou zpracování územní studie bude splněn požadavek
regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků, pouze připouští, že výšková regulace
hladiny, její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
Vzhledem k tomu, že pořizovatel ÚP pro plochu P5 pro rozhodování o změně v tomto území podmiňuje
změny zpracováním územní studie v podmínkách výše uvedených, je tak splněn požadavek stanovení
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků. Kromě toho je v upraveném návrhu územního plánu
pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v této ploše do 285 m n. m., výškový
systém Bpv a tato max. výšková hladina zástavby bude v rámci územní studie a posouzení na krajinný ráz
dále upřesněna.
Územní studii pořizovanou dle ust. § 30 stavebního zákona neschvaluje zastupitelstvo obce, ale dle ust. § 30
odst. 4 stavebního zákona schvaluje možnost jejího využití podle § 25 pořizovatel, který následně podá
návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Z tohoto důvodu nelze požadavku
namítajícího, aby územní studie byla předložena zastupitelstvu ke schválení jako nedílná součást územního
plánu, vyhovět, neboť by to bylo v rozporu se stavebním zákonem. K tomu je nutno ještě dodat, že územní
studie je územně plánovacím podkladem (§ 25 stavebního zákona), tedy samostatnou dokumentací, a
nemůže proto být nedílnou součástí územního plánu.
Námitka 8:
Požaduji, aby v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání byla stanovena regulativem
závazná výška staveb bytových domu na tři patra a podkroví z důvodu možného zneužití pro bezdůvodné
navýšení už postavených bytových domů.
Odůvodnění:
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více jak třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení, všech souvisejících urbanistických opatření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 8:
Námitka, ve které podatel požaduje, aby byla stanovena regulativem závazná výška staveb bytových domů
na tři patra a podkroví (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č.8), se
zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 8:
Namítající nespecifikuje jaké plochy se tato námitka týká. V této souvislosti je třeba se nejdříve odkázat
na doplňující podmínky využití území, které jsou v návrhu ÚP stanoveny pro plochy zastavitelné a plochy
přestavbové v části C.2. Zastavitelné plochy a v části C.3. Plochy přestavby. V územním plánu Tišnova,
kde je již stávající zástavba v různých částech města výškově velmi různorodá (co se týče bytových domů,
tak od 2 NP po 9NP) nelze paušálně stanovovat jednotný regulativ výšky zástavby bytových domů, který
by navíc přikazoval, jak uvádí namítající, „závaznou výšku staveb bytových domů na 3 patra a podkroví“.
Takový postup by odporoval zásadám, respektive úkolům, a cílům územního plánování, a z hlediska
urbanisticko - architektonického by nebyl zdůvodnitelný a co se týče stávající zástavby bytových domů, tak
ani reálně možný. V návrhu ÚP je jak v plochách zastavitelných (kap. C.2), tak v plochách přestavbových
(kap. C. 3) v doplňujících podmínkách využití území výšková hladina zástavy buď přímo uvedena, nebo je
stanovení výškové hladiny zástavby podmíněno zpracováním územní studie a případně i posouzením vlivů
na krajinný ráz. I přes uvedené bude v návrhu pro opakované veřejné projednání v doplňujících
podmínkách využití pro jednotlivé zastavitelné plochy nebo plochy přestavby max. výšková hladina
zástavby stanovena.
Kromě toho v návrhu ÚP Tišnov pro opakované veřejné projednání je pro město Tišnov (tj. bez jeho
místních částí) stanovena výšková hladina pro novou zástavbu bytovými domy max. 3 NP + podkroví nebo
ustupující podlaží, pokud není v návrhu ÚP stanoveno jinak (např. pro plochu P5). K tomu je třeba dodat,
že pokud namítající ve svém požadavku uvádí výšku staveb 3 patra + podkroví, znamená to totéž co 4 NP
(nadzemní podlaží) + podkroví a v tom případě se jeho požadavek na stanovení regulativu u nové zástavby
bytovými domy jeví nedůvodný a nadbytečný. V projednávaném návrhu ÚP byla totiž pro novou zástavbu
bytovými domy (pokud nebylo v doplňujících podmínkách využití území stanoveno jinak) stanovena max.
výšková hladina max. 4 NP+ podkroví nebo ustupující podlaží.
A dále pro zastavěné území města bylo a zůstává v návrhu ÚP stanoveno (viz část F.3 návrhu ÚP Tišnov),
že zvyšování podlažnosti v zastavěném území je přípustné pouze na základě posouzení souladu
s charakterem okolní zástavby a podmínky nezhoršení pohody bydlení a ochrany krajinného rázu.
Z uvedeného vyplývá, že v návrhu ÚP Tišnov byly podmínky prostorového uspořádání týkající se výškové
hladiny zástavby dostatečně a citlivě stanoveny.
Námitka 9:
Návrh územního plánu který bude dne 6.2.2014 projednán s veřejností obsahuje i zjevný rozpor s
požadavky na územní plánování a to v návrhové ploše Z 96. Tato plocha je i v současně platném územním
plánu určena pro komerční využití pro občanskou vybavenost Od, distribuce, ubytování a restaurační
zařízení. Požaduji, aby byl zachován tento způsob využití a aby nedošlo k bezdůvodné změně v
prostorovém uspořádání této plochy.
Odůvodnění:
V návrhu územního plánuje naprosto bezdůvodně pro plochu zastavění Z 96 určen v doplňujících
podmínkách využití území i regulativ intenzity využití pozemků na 90 % pro zastavěnou plochu a 10 % pro
zeleň. V textové části návrhu územního plánuje pod bodem F.2.5. Občanského vybavení i stanovení
regulativů pro OK - Občanské vybavení komerční. Zde je ve stanovení podmínek prostorového uspořádání a
stanovení ochrany krajinného rázu stanovena intenzita využití pozemku: v zastavěných i zastavitelných
plochách - zastavěná část pozemku max. 50 %. Pokud se nejedná o dostavbu proluky nebo kompaktní
uspořádání zástavby. 'Tento pozemek není rozhodně prolukou a ani součástí kompaktní zástavby. Proto je
nezdůvodnitelné použití regulativu ve prospěch zastavění na úrovni 90 %, tak jak to požaduje regulativ u
plochy Z 99. Všechny komerčně využívané návrhové plochy občanského vybavení musí mít parkovací
stání, a nedá se předpokládat, že by byl důvod u nich stanovoval naprosté vybetonování celé plochy. Z
hlediska využití stavby je nutno předpokládat, že stavba bude mít vstupní trakt a zásobovací. Z tohoto
důvodu musí být zásobovací trakt odstíněn izolační zelení a nedostatek této plochy v kombinaci s použitým
stavebním řešením způsobí v budoucnu ve vztahu k sousedícím bytovým domům a jejich uživatelům velké
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problémy. Územní plán by ale tyto problémy měl řešit svým návrhem pro prostorové využití navrhované
plochy a ne je způsobovat.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 9:
Námitka, ve které namítající uvádí, že návrh ÚP Tišnov je ve zjevném rozporu s požadavky územního
plánování ve vztahu k zastavitelné ploše Z96 – plocha občanského vybavení komerčního OK (dále ke
specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č.9), se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 9:
Zastavitelná plocha Z96 je plocha se způsobem využití OK - občanské vybavení komerční a předtím
byla v ÚPN SÚ Tišnov vymezena jako plocha návrhová s funkčním využitím Od – distribuce, ubytovací a
restaurační zařízení. Tato zastavitelná plocha se stanoveným využitím v návrhu ÚP občanské vybavení
komerční souvisí se zvyšující se životní úrovní obyvatel, projevující se ve zvýšených nárocích na nová
zařízení obchodu a další služby. Stanovený způsob využití OK – občanské vybavení komerční v zásadě
odpovídá funkčnímu využití stanovenému v současně platném ÚPN SÚ Tišnov, kterým je občanské
vybavení O - funkční typ Od – distribuce, ubytovací a restaurační zařízení. V podmínkách pro plochu
občanského vybavení komerčního OK v návrhu ÚP je potlačeno využití pro distribuci a navíc je zde
snížena max. výška zástavby na 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží ( v ÚPN SÚ se připouští max.
výška zástavby 3 NP + podkroví). Lze tedy konstatovat, že byl splněn soulad se Zadáním týkající se
Požadavku f) ochrany a rozvoje hodnot území, bod 3 písm. k) respektování podmínek hygieny prostředí.
V daném případě se jedná o zachování důvodné změny v území, která souvisí jak s již realizovanou
zástavbou rodinnými a bytovými domy v lokalitě Hony za Kukýrnou, tak s rozvojovými plochami pro
bydlení Z1, Z3, Z4, Z5 a Z6, a která v rámci koncepce rozvoje občanského vybavení má i v této části území
zajistit, aby i v této oblasti byla pokryta potřeba obyvatel.
Další kriteria stanovující rámec pro využití uvedeného území v rámci prostorového a funkčního uspořádání
a ochrany krajinného rázu stanovují doplňující podmínky využití území v podobě výškové hladiny
zástavby ( max. 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží ), intenzitě využití pozemků ( za situace, kdy se
jedná o plochu s poměrně malou rozlohou vzhledem ke svému určenému účelu, v rámci které budou řešeny
i dopravní plochy, včetně plochy pro parkování), zůstává stanoven podílem zeleně min. 10% z celkové
plochy Z96. Z uvedeného lze dovodit, že výšková hladina zástavby stanovená pro tuto zastavitelnou
plochu je proporcionální k výškovým hladinám stávající navazující zástavby rodinnými (o výšce max. 2
NP + podkroví) a bytovými domy (o výšce3 NP + podkroví).
Podmínka intenzity využití pozemků v ploše Z96 určená v tomto případě min. podílem zeleně zajišťuje
rovněž splnění souladu se Zadáním g) bod 2 písm. b). Dalším kriteriem bylo a zůstává stanovení
charakteru zástavby a struktury zástavby v dané zastavitelné ploše.
Stran umístění komunikace pro zásobování konkrétní stavby v zastavitelné ploše Z96, tak takto podrobné
řešení v rámci plochy Z96 bude navrženo v podrobnější dokumentaci (DÚR) a posouzeno v rámci územního
řízení. Příjezd k zastavitelné ploše Z 96 je za současných podmínek v území umožněn ze stávající místní
komunikace.
Námitka 10:
Požaduji, aby byl do doby schválení nového územního plánu dodržen současně platný územní plán města
Tišnova a dodržována grafická část mapových podkladu, tak jak to na v Článku 3 -vymezení pojmu,
požadováno Vyhláškou č. 37 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov a je tedy
závazné.
Odůvodnění:
V ploše navazující je na ploše s prostorovým a výškovým regulativem 2Br/s současného platného územního
plánu města Tišnov stavěn třípatrový bytový dům s odstupujícím podlažím. Tato plocha je ale grafickou
částí územního plánu určena vyhláškou č. 37 pro rodinné domy a předmětná výstavba je tedy v rozporu
s platným územním plánem.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 10:
Námitce, spočívající v požadavku, aby do doby schválení nového ÚP zůstal platný a účinný současný ÚPN
SÚ Tišnov (dále ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.10), se vyhovuje.
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 10:
Požadavek namítajícího na povinnost dodržování stávajícího ÚPNSÚ Tišnov do doby účinnosti nového
nyní projednávaného ÚP Tišnov se netýká nového územního plánu, ani jeho způsobu projednávání, a je
proto nedůvodný.
Dle ust § 172 odst. 2 správního řádu opatření obecné povahy (tj. v tomto případě územní plán), které musí
obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou. Účinnost nového ÚP Tišnov, který se
vydává formou opatření obecné povahy, nastává 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do doby
účinnosti opatření obecné povahy, kterým je vydáván ÚP, je platný a účinný dosavadní ÚPNSÚ Tišnov.
15) Zástupce veřejnosti Jiří Blaha , podání: ze dne 5. 2. 2014 pod č. j. MUTI
2777b/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Zástupce veřejnosti Jiří Blaha
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
Věcně shodná připomínka k návrhu územního plánu města Tišnov a zmocnění zástupce veřejnosti.
a. Věcně shodná připomínka.
My, níže uvedení a podepsaní občané trvale bydlící v Tišnově, uplatňujeme v souladu s § 23 zákona č.
183/2006 Sb., tuto věcně shodnou připomínku k návrhu územního plánu města Tišnov, pořizovaného nyní
MěÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu. Požadujeme, aby v návrhu územního plánu pro
plochy čistého bydlení v lokalitách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, a v plochách smíšených obytných označených
SO, lokalitě Z8, a ploše přestavby P5, byl stanoven regulativ výšky zástavby na 3 patra a půdní vestavbu a
stanovena celková výška staveb na úrovni požadované současně platným územním plánem města Tišnov.
Požadujeme, aby nedílnou součástí předkládaného návrhu územního plánu byly i studie vlivu na krajinný
ráz a studie intenzity využití pozemků ve výše uváděných lokalitách, určených územním plánem pro bydlení
a tyto studie byly pro investory závazné. Požadujeme, aby pro návrhové plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, (B, BI, BH), plochy smíšené obytné SO 8, a plochu přestavby P5 byly pořízeny územní studie, které by
prověřily možné změny v území a závazně stanovily prostorové řešení území, a byly předloženy spolu s
návrhem územního plánu k veřejnému projednání a následnému schválení zastupitelstvem. Požadujeme i
splnění zadání schváleného Zastupitelstvem města Tišnov dne 26.6.2008, které na straně č.16 v odst.2) pod
písmenem b, požaduje stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně ve všech navržených plochách.
Požadujeme proto i stanovení poměru zastavění v plochách s rozdílným způsobem využití SO 8 a P5,
jednotlivými druhy staveb a přesné stanovení poměru zeleně.
Požadujeme, aby návrh územního plánu v podmínkách využití staveb pro bytové domy neumožnil
umísťovat na již postavených bytových domech půdní vestavby anebo neumožňoval vybudování
ustupujících podlaží.
Požadujeme také, aby návrh územního plánu obsahoval i požadavek na kompletní plynofikaci celé lokality
Hony Za Kukýrnou. Tím bude dosaženo možnosti občanů na svobodném zvolení druhu vytápění
vlastněných nemovitostí.
Požadujeme, aby v lokalitě Hony Za Kukýrnou byla v rámci plochy veřejného prostranství určena plocha
pro hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal s dostatkem izolační zeleně.
b. Odůvodnění.
Návrh územního plánu města Tišnov nerespektuje zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.
500/2000 Sb. a č. 501/2006 Sb., a tím trvale snižuje pohodu prostředí občanů a narušuje architektonickou a
následně i urbanistickou koncepci města Tišnov. Nezohledňuje dostatečně veřejný zájem ochrany hodnot
území, princip trvalé udržitelnosti a vliv na veřejné zdraví, tedy priority územního plánování v ČR.
Návrh územního plánu umožňuje zvýšení staveb pro bytové domy, které nepožadovalo, zadání schválené
zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008 a je tedy v rozporu s cíli a úkoly politiky územního rozvoje
ČR a vytváření předpokladů pro sociální soudržnost obyvatel. Bezdůvodné zvýšení pater umožní umístění
půdních vestaveb na bytových domech a tím i zahuštění osídlení lokalit a ztráty pohody prostředí dotčených
obyvatel. To umožní i změny urbanistických hodnot území a ztrátu jedinečnosti výrazu zahradního města,
jak je město Tišnov prezentováno.
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Vzhledem k tomu, že podání věcně shodné připomínky (dle ust. § 23 stavebního zákona se jedná o námitku
zmocněného zástupce veřejnosti) obsahuje několik různorodých požadavků, bylo toto podání rozčleněno
na více dílčích námitek.
Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 a):
Dílčí námitce, ve které se požaduje, aby v návrhu územního plánu pro plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, a pro plochy Z8 a P5 - plochy smíšené obytné SO, byl stanoven regulativ výšky zástavby na 3 patra a
půdní vestavbu a stanovena celková výška staveb na úrovni požadované současně platným územním plánem
města Tišnov, se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 a):
K zastavitelné ploše Z1: Tato zastavitelná plocha byla v návrhu ÚP projednávaném ve společném i
veřejném jednání vymezena jako plocha bydlení všeobecného BV. Výšková hladina zástavby zde byla
stanovena jako doplňující podmínka využití území, a to u rodinných domů max. 2NP + podkroví, u
bytových domů max. 4NP + podkroví.
V návrhu ÚP Tišnov, upraveném pro opakované veřejné projednání, je již zastavěná větší část plochy Z1
začleněna do zastavěného území a zbytková (dosud nezastavěná) část plochy Z1 vymezena pro bydlení
individuální BR, jejímž hlavním využitím je bydlení v rodinných domech a ty jsou nejvýše o dvou
nadzemních podlažích a podkroví. Tím je námitce ohledně výškové hladiny zástavby v ploše Z1 v podstatě
vyhověno.
K zastavitelným plochám Z2, Z3, Z4: Tyto zastavitelné plochy byly v projednávaném návrhu ÚP
vymezeny jako plochy bydlení všeobecného BV. Nezbytnou podmínkou pro rozhodování v těchto
plochách bylo a i nadále zůstalo stanoveno zpracování územní studie s prověřením výškové hladiny
zástavby, a to s ohledem, že se jedná o okrajovou lokalitu , přecházející do parkové zeleně a následně za
koridorem pro propojovací pozemní komunikaci do volné krajiny.
Kromě toho jsou v upraveném návrhu ÚP Tišnov pro opakované veřejné projednání zastavitelné plochy Z2,
Z3 a Z4 vymezeny pro bydlení individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), jejichž
hlavním využitím je bydlení v rodinných domech a ty mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a
podkroví. Tím je námitce ohledně výškové hladiny zástavby v zastavitelných plochách Z2, Z3 a Z4
v podstatě vyhověno.
K zastavitelným plochám Z5, Z6: Tyto zastavitelné plochy byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny
jako plochy bydlení individuálního BR, jejichž hlavním využitím je bydlení v rodinných domech a ty jsou
nejvýše o dvou nadzemních podlažích a podkroví. Kromě toho rozhodování o změnách v těchto plochách
bylo a i nadále v návrhu ÚP zůstává podmíněno zpracováním územní studie, jejíž součástí je mino jiné i
upřesnění stanovení výškové hladiny zástavby. Tím je námitce ohledně výškové hladiny zástavby
v plochách Z5 a Z6 v podstatě vyhověno.
K zastavitelné ploše Z8: Tato zastavitelná plocha byla a i nadále zůstává v návrhu ÚP vymezena jako
plocha smíšená obytná SO. Rozhodování v této ploše bylo a i nadále v návrhu ÚP rovněž zůstává
podmíněno zpracováním územní studie spolu se stanovením, resp. upřesněním, výškové hladiny zástavby.
Kromě toho je v návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání stanovena v této ploše
max. výška zástavby 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží a u rodinných domů do 2 NP + podkroví.
Tím je námitce ohledně výškové hladiny zástavby v zastavitelné ploše Z8 v podstatě vyhověno.
K ploše přestavby P5: Tato přestavbová plocha byla a i nadále zůstává v návrhu ÚP vymezena jako plocha
smíšená obytná SO. Byla vymezena na pozemcích, na kterých byla provozována místní pila s truhlářskou
dílnou.
Rozhodování o změnách v této ploše P5 bylo a i nadále v návrhu ÚP zůstává podmíněno zpracováním
územní studie a posouzením vlivu na krajinný ráz. Kromě toho je v upraveném návrhu územního plánu pro
opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v této ploše na cca 285 m n. m., výškový
systém Bpv. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a rozsahu v
zadání požadovat kromě jiného ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na základě
posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby stanovená
v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena. Vzhledem k výše uvedenému je námitce
ohledně výškové hladiny zástavby v přestavbové ploše P5 částečně vyhověno.
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Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 b):
Dílčí námitce, ve které se požaduje, aby v návrhu územního plánu pro plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, a pro plochy Z8 a P5 - plochy smíšené obytné SO, byly nedílnou součástí předkládaného návrhu
územního plánu i studie vlivu na krajinný ráz a studie intenzity využití pozemků a tyto studie byly pro
investory závazné, se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 b):
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov a následně i v návrhu upraveném pro opakované veřejné projednání
bylo a zůstává v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a v ploše přestavby P5 rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie (dle ust. § 30 stavebního zákona). Součástí
těchto územních studií, jak vyplývá ze stanovených podmínek pro jejich pořízení a doplňujících podmínek
pro zpracování územních studií pro uvedené plochy, bude i navržení, respektive upřesnění plošných a
prostorových regulativů, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků a intenzity jejich využití a dalších
podmínek). Požadavky na stanovení těchto i dalších podmínek budou uvedeny v zadáních příslušných
územních studií. Z uvedeného vyplývá, že požadavek na zpracování samostatných studií, které by
ověřovaly vždy je jednu z výše uvedených podmínek změn v území (jako je např. v námitce uvedená
intenzita využití pozemků ve jmenovaných předmětných plochách), je zcela nedůvodný, nadbytečný a
neekonomický, neboť tato podmínka bude spolu s dalšími po prověření stanovena v územních studiích,
jejichž zpracování je pro předmětné plochy v návrhu ÚP podmíněno, včetně přiměřené lhůty pro vložení dat
o těchto územních studiích do evidence územně plánovací činnosti.
Vzhledem k tomu, že pro lokalitu Hony za Kukýrnou, ve které se nachází zastavitelné plochy pro bydlení
Z1 až Z6 i zastavitelná plocha bydlení smíšeného Z8, bylo před úpravami návrhu ÚP Tišnov pro opakované
veřejné projednání zpracováno „Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“
(zpracovatel LÖW & spol. s.r.o., Brno), které bylo zohledněno v návrhu ÚP, není již v návrhu ÚP v lokalitě
Hony za Kukýrnou požadováno další posouzení budoucí zástavby z hlediska vlivů na krajinný ráz. Navíc
bylo toto „Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zohledněno ve zpracované
územní studii (zpracovatel Ing. arch. G. Kopáčik, Ateliér KO&SA - 11/2015) pro řešené území s plochami
Z1 až Z4, Z44 až Z46, Z92 a Z101. Pro přestavbovou plochu P5 (plocha smíšená obytná SO) zůstala
v návrhu ÚP i nadále podmínka zpracování územní studie a dále též detailní posouzení konkrétního záměru
z hlediska vlivu na krajinný ráz.
Vzhledem k výše uvedenému se požadavek podatele na zpracování studie vlivů na krajinný ráz, jeví jako
bezpředmětný. Zejména pak požadavek, aby požadované studie vlivu na krajinný ráz a studie intenzity
využití pozemků byly pro investory závazné a aby byly nedílnou součástí návrhu územního plánu, je
v rozporu se stavebním zákonem, neboť i v případě, pokud by se jednalo o územní studie (dle ust. § 30
stavebního zákona), jednalo by se dle ust. § 25 stavebního zákona pouze o územně plánovací podklady,
které ověřují možnosti a podmínky změn v území a slouží jako podklad k pořizování pro územně plánovací
dokumentace, jejich změně a pro rozhodování. K názvu studie, který namítající uvádí, lze pak jen dodat, že
dokumentace s tímto názvem není ve stavebním zákoně uvedena.

Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 c):
Dílčí námitce, ve které se požaduje, aby v návrhu územního plánu pro plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, a pro plochy Z8 a P5 – plochy smíšené obytné SO, byly pořízeny územní studie, které by prověřily
možné změny v území a závazně stanovily prostorové řešení území a byly předloženy spolu s návrhem
územního plánu k veřejnému projednání a následnému schválení zastupitelstvem, se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 c):
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov a následně i v návrhu upraveném pro opakované veřejné projednání
bylo a zůstává v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a v ploše přestavby P5 rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie (dle ust. § 30 stavebního zákona). Součástí
těchto územních studií, jak vyplývá ze stanovených podmínek pro jejich pořízení a doplňujících podmínek
pro zpracování územních studií pro uvedené plochy, bude i navržení, respektive upřesnění plošných a
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prostorových regulativů, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků a intenzity jejich využití a dalších
podmínek). Požadavky na stanovení těchto i dalších podmínek budou uvedeny v zadáních příslušných
územních studií. Z uvedeného vyplývá, že požadavek na zpracování územních studií, které by ověřovaly
možnosti a podmínky změn v území a sloužily jako podklad k pořizování územně plánovacích
dokumentací, jejich změně a pro rozhodování, je nedůvodný, neboť pro zastavitelné plochy, které namítající
uvádí
bylo zpracování územních studií v projednávaném návrhu ÚP Tišnov již podmíněno a nyní
v upraveném návrhu ÚP pro opakovaném veřejné projednání podmíněno zůstává.
Požadavku namítajícího, aby tyto územní studie závazně stanovily prostorové řešení území a byly
předloženy spolu s návrhem územního plánu k veřejnému projednání a následnému schválení
zastupitelstvem, nelze vyhovět, neboť by to bylo v rozporu s ust. § 30 odst. 4 stavebního zákona, který
stanovuje, že možnost využití územní studie schvaluje podle § 25 stavebního zákona pořizovatel, který poté
podá návrh na vložení dat o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti. Co se týče
požadavku na veřejné projednání územní studie a její závaznosti, stavební zákon v žádném svém ustanovení
neukládá povinnost ani způsob projednání územní studie a dle ust. §. 25 se jedná pouze o územně plánovací
podklad, který slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovacích
dokumentací, jejich změně a pro rozhodování v území, a proto jsou ve smyslu stavebního zákona závazné
až tyto nástroje územního plánování.
Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 d):
Dílčí námitce, ve které se požaduje stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně ve všech navržených
plochách, se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 d):
K požadavku namítajícího cit.“Požadujeme i splnění zadání schváleného Zastupitelstvem města Tišnov dne
26.6.2008, které na straně č.16 v odst. 2) pod písmenem b, požaduje stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně ve všech navržených plochách. Požadujeme proto i stanovení poměru zastavění v plochách s
rozdílným způsobem využití SO 8 a P5, jednotlivými druhy staveb a přesné stanovení poměru zeleně.“,
se uvádí:
Při stanovení koeficientu zastavění, případně podílu zeleně, v návrhových plochách dle g) bod 2 písm. b)
Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný plošně na změny v území, ať již v plochách
návrhových – v návrhu ÚP část C.2. Zastavitelné plochy, či v plochách Přestavby – v návrhu ÚP část C.3.
Plochy přestavby, ale o požadavek vyjádřený ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu – v návhu ÚP v částech C.2., C.3. a F.3.
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách je v Zadání uveden v části „ Veřejně
prospěšná opatření“. Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1 písm. m) stavebního zákona, je
svojí povahou opatřením nestavební povahy a sloužící ke snižování ohrožení území či naopak k rozvoji či
ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví vymezené, vymezené ve vydané územně
plánovací dokumentaci.
Intenzita využití pozemku je v návrhu ÚP (viz část. F3) vyjádřena max. zastavěnou plochou pozemku v
% (tj. podíl zastavěné plochy pozemku k celkové ploše pozemku vyjádřený v %) a případně min. podílem
zeleně na pozemku (tj. podíl plochy zeleně na pozemku k celkové ploše pozemku vyjádřený v %) a
v zastavitelných plochách v návrhu ÚP je uvedena v podmínkách prostorového uspořádání těchto ploch.
Pojem zastavěná plocha pozemku je definován v § 2 odst. 7) stavebního zákona. Pro stabilizované území
není v návrhu ÚP zastavěná plocha pozemku stanovena, pro plochy změn ( tj. zastavitelné plochy a plochy
přestavby) je uvedena v kap. F.2 Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2 Zastavitelné
plochy a C.3 Plochy Přestavby. Intenzita využití pozemků je v návrhu ÚP stanovena zejména pro ty
rozvojové plochy, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v nové i v navazující zástavbě i na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků dána u rozvojových ploch bydlení
navržených v okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, respektive do ploch
sídelní zeleně (plochy Z44,45 a 46 veřejná zeleň, parky ZP), bylo stanoveno, aby tato intenzita využití
pozemků byla prověřena a stanovena územní studií a též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu
odpovídalo i stanovení doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z5,
Z6 a Z8 i plochu přestavby P5.
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I přes výše uvedené je v návrhu upraveném pro opakované veřejné projednání max. intenzita využití pro
pozemky rodinných domů a nových bytových domů v zastavitelných plochách pro bydlení a zastavitelných
plochách smíšených obytných stanovena buď přímo, případně tam. kde je požadováno posouzení vlivu na
krajinný ráz (viz v návrhu ÚP kapitola C.2. Zastavitelné plochy), bude max. intenzita využití pozemků
upřesněna nebo teprve navržena v rámci tohoto posouzení. Tímto je požadavku namítajícího v podstatě
vyhověno.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z8 a plochu přestavby P5 byly a i nadále
v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách podmíněny
zpracováním územní studie a v případě přestavbové plochy P5 ještě navíc posouzením vlivu na krajinný
ráz. V rámci územní studie a rovněž v rámci posouzení vlivu na krajinný ráz budou navrženy ještě
podrobnější podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanovil územní plán.
Tímto bude požadavku v námitce rovněž v podstatě vyhověno.
Požadavku namítajícího, aby v územním plánu byl v plochách Z8 a P5 přesně stanoven poměr zeleně ani
nelze v plném rozsahu vyhovět, neboť v podmínkách územního plánu lze stanovit pouze min. podíl
zeleně, ne však přesný. Konkrétní řešení zeleně bude předmětem dokumentace pro územní rozhodnutí na
jednotlivé záměry a toto řešení bude prověřeno v územním řízení.
Závěrem lze konstatovat, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je max. intenzita využití pozemku
stanovena přímo nebo stanoven způsob stanovení max. intenzity využití pozemků, je návrh ÚP v souladu
se schváleným Zadáním.
Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 e):
Dílčí námitce, ve které se požaduje stanovit, aby návrh územního plánu obsahoval i požadavek na kompletní
plynofikaci celé lokality Hony Za Kukýrnou. se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 e):
Podél silnice III/3773 směrem na Lomnici a také podél silnice II/377 směrem na Železné jsou vedeny
středotlaké plynovody, na které je možno napojit stávající i navrhovanou zástavbu v plochách pro bydlení v
lokalitě Hony za Kukýrnou. Jelikož tato tzv. obytná zóna je situována mezi těmito dvěma silnicemi, podél
kterých jsou STL plynovody vedeny, je tím umožněno, aby při plynofikaci zástavby v této obytné zóně bylo
provedeno i propojení těchto dvou větví STL plynovodů. Z uvedeného vyplývá, že již současný stav vytváří
dostatečné podmínky pro plynofikaci současné i budoucí zástavby v této lokalitě Hony za Kukýrnou a záleží
pouze na rozhodnutí investorů, zda tyto podmínky využijí a nechají vybudovat propojovací STL plynovodní
vedení, které by zásobovalo zemním plynem tamější současnou i budoucí zástavbu. V plochách pro bydlení,
pro veřejná prostranství i pro sídelní zeleň je dle územního plánu (ÚPN SÚ Tišnov i dle ÚP Tišnov)
přípustné umísťovat související technickou infrastrukturu, tedy i vedení STL plynovodu. V územním plánu
se vymezuje koncepční řešení technické infrastruktury, a proto vymezení samostatného koridoru pro
vedlejší větve plynovodu a navíc nad plochami, ve kterých je toto vedení přípustné, by bylo nadbytečné.
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka týkající se zajištění zásobování zemním plynem byla v podstatě
bezpředmětná, neboť splnění
požadavku namítajícího bylo umožněno již v rámci
řešení
projednávaného návrhu ÚP Tišnov, a zároveň to znamená, že nesoulad návrhu územního plánu se
schváleným zadáním nebyl shledán.
Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 f):
Dílčí námitce, ve které se požaduje stanovit, aby v lokalitě Hony Za Kukýrnou byla v rámci plochy
veřejného prostranství určena plocha pro hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal s dostatkem izolační
zeleně, se vyhovuje částečně.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 f):
V lokalitě Hony za Kukýrnou jsou v návrhu ÚP vymezeny zejména zastavitelné plochy pro bydlení (Z1,
Z2, Z3, Z4, Z5 a Z6), samostatně jsou vymezené zastavitelné plochy veřejných prostranství Z 92 a Z99 a
plochy Z44, Z45 a Z46 sídelní zeleň – typ veřejná zeleň a parky, přičemž v rámci ploch bydlení je přípustné
vymezovat také pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně a uvedené samostatně vymezené plochy
Z92 a Z99 jsou cíleně vymezeny pro umístění důležitých uličních prostorů, ve kterých bude zejména
umístěna veřejná dopravní a technická infrastruktura. V plochách bydlení byly však v projednávaném
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návrhu ÚP a v upraveném návrhu pro opakované veřejné projednání i nadále zůstávají, kromě jiného,
podmíněně přípustné „další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení (např. zázemí ke stavbě hlavní,
veřejná a soukromá hříště, dětská hříště, bazény, přístřešky, altány atp.) za podmínky, že nesnižují kvalitu
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům
v takto vymezené ploše“. Kromě toho byla a v návrhu upraveném pro opakované veřejné projednání
zůstávají ve vymezených plochách Z44, Z45 a Z46 pro veřejnou zeleň a parky přípustná dětská hřiště.
Možnost situování víceúčelových hřišť pro mládež, která v přílišné blízkosti obytné zástavby mohou její
obyvatele zatěžovat hlukem, byla prověřena v řešení zpracované „Územní studie v lokalitě Hony za
Kukýrnou“; v projednávaném návrhu ÚP byly a i nadále zůstávají změny v zastavitelných plochách pro
bydlení v lokalitě Hony za Kukýrnou podmíněny zpracováním územní studie zahrnující prostorové
uspořádání a ochranu krajinného rázu, včetně vymezení výškové hladiny zástavby, intenzity využití
pozemků, charakteru zástavby, struktury zástavby atd. V řešení uvedené studie bylo prověřeno a navrženo
situování v námitce požadované „plochy pro hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal s dostatkem
izolační zeleně“ namísto části vymezené plochy Z46 (plocha sídelné zeleně – veřejná zeleň, parky). Tato
plocha byla označena jako zastavitelná plocha Z101 – plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport,
specifická OSx.
Z výše uvedeného vyplývá, že s možností situování menších hřišť (zejména pro malé děti) v plochách
bydlení se počítalo již v projednávaném návrhu ÚP, tedy i v lokalitě Hony za Kukýrnou. Po prověření ve
zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ byla v návrhu ÚP Tišnov pro opakované veřejné
projednání vymezena již zmiňovaná zastavitelná plocha Z101 pro tělovýchovu a sport – specifická, která
svým navrženým způsobem využití plně vyhovuje požadavkům uvedeným v námitce zástupce veřejnosti.
Návrh rozhodnutí o dílčí námitce č. 15 g):
Dílčí námitce, ve které se požaduje, aby návrh územního plánu v podmínkách využití staveb pro bytové
domy neumožnil umísťovat na již postavených bytových domech půdní vestavby anebo neumožňoval
vybudování ustupujících podlaží, se nevyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.15 g):
Požadavku cit.: „aby návrh územního plánu v podmínkách využití staveb pro bytové domy neumožňoval
umísťovat na již postavených bytových domech půdní vestavby a nebo neumožňoval vybudování
ustupujícího podlaží.“, nelze v plném rozsahu vyhovět. Předně územní plán nestanovuje podmínky využití
staveb, ale stanovuje podmínky pro využití vymezených ploch, a proto stanovit v územním plánu pro celé
řešené území Tišnova, že půdní vestavby na stávajících bytových domech jsou nepřípustné, by bylo nad
rámec podrobnosti územního plánu, a takto plošně by to nebylo odůvodnitelné ani z hlediska urbanisticko
architektonického a takový postup by odporoval zásadám, respektive úkolům, a cílům územního plánování.
Navíc by to byl nepřiměřený zásah do vlastnických práv majitelů těchto domů. Co se týče ustupujících
podlaží, opět není důvodné stanovovat plošně jejich nepřípustnost. Pro k. ú. města Tišnova i pro jeho místní
části byla a zůstane i v upraveném návrhu ÚP stanovena max. výšková hladina zástavby jak v zastavěném
území, tak v plochách zastavitelných (viz kap. F.2, F.3., C.2., C.3.) a kromě toho vhodnost ustupujícího
podlaží bude posuzována vždy u jednotlivých staveb s ohledem na jejich začlenění do okolní zástavby
v podrobnější dokumentaci, a to většinou až v rámci územního řízení.

16) Jiří Blaha ,podání: ze dne 5. 2. 2014 pod č. j. MUTI 2777a/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jiří Blaha
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
Námitka 1:
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se zadáním
schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem
b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl
v plochách bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše
přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze považovat návrh územního plánu města Tišnov za splnění
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zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí
na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel. Požaduji, aby pro plochu přestavby P5, která je v návrhu
územního plánu určena jako plocha smíšená obytná SO, byl stanoven hlavní poměr využití pro bydlení a
poměr doprovodného využití pro občanskou vybavenost, v tomto případě občanskou komerční a stanoven i
poměr zeleně.
Odůvodnění:
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je tučně napsáno: Schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. V následných pokynech zjednání s určeným zastupitelem města
Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále
ze dne 13. 9. 2013, kdy na pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde
vznesen požadavek na změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách určených pro bydlení.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, že návrh ÚP je v rozporu se zadáním s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podílu zeleně
v navržených plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z8 a v ploše přestavby P5, aby u plochy přestavby P5 byl
stanoven poměr využití pro bydlení a pro občanské vybavení (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na
obsah odůvodnění námitky č.1), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP v podmínkách
prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP intenzita využití
pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně min. podílu zeleně na
pozemku, vyjádřeno v procentech. Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj.
zastavitelné plochy a plochy přestavby) je stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území,
pokud není stanovena v kap. C. 2. Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient
zastavění a případně min. podíl zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což
je jedna z podmínek prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy
zastavitelné i pro plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování
charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
V zastavitelné ploše Z8 - plocha smíšená obytná SO – bude intenzita využití pozemků prověřena a
upřesněna v územní studii v rámci podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Pro
rodinné domy je nyní v návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání v této ploše navržena zastavěná
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plocha pozemku max. 30 % a pro bytové domy max. 40 %. Kromě toho je nyní v ploše Z8 stanovena max.
výška zástavby 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
Obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního plánování
v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit intenzitu využití
pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na mysli namítající.
Plocha P5 – plocha přestavby– změna v území (z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou) je
podmíněna zpracováním územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie
pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude stanovena,
kromě jiného též intenzita využití pozemků nacházejících se v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno.
Tedy návrh ÚP Tišnov není v rozporu se Zadáním dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření,
písm. b), neboť projednávaný návrh ÚP v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 podmínil rozhodování v území
zpracováním územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování. a v ploše Z1 byla požadovaná
intenzita využití pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
I přes výše uvedené je nyní v návrhu ÚP upraveném pro opakované veřejné projednání intenzita využití pro
pozemky rodinných domů v zastavitelných plochách pro bydlení pro město Tišnov stanovena tak, že
zastavěná plocha pozemku je max. 30 %, tj. obdobně jako tomu bylo pro plochu Z1 v již projednávaném
návrhu ÚP Tišnov, ke kterému byla uplatněna tato námitka.
Námitka 2:
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Z1. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby na nikým
neschvalovanými studiemi.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem ze dne 26.6.2008 Zadání územního plánu města Tišnov, které je
závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI,
BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše přestavby P5. Požaduji proto v souvislosti s
vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a její přílohy č. 7, závazné stanovení počtu pater a výšky bytových
domů na současný stav vyjádřený regulativem obsahující obecně závazná vyhláška města Tišnov 4. 37/1998
a následné novelizace.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, že návrhem ÚP je měněna výška zástavby pro bydlení v ploše Z1 a že v ostatních plochách
bydlení Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a také v ploše přestavby P5 je stanovení výšky
zástavby ponecháno na nikým neschvalovaných studiích (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah
odůvodnění námitky č.2), se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
K námitce, že návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří
pater a půdní vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Z1 a že v ostatních plochách bydlení
Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, ploše smíšené obytné SO/ Z8 a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby
na nikým neschvalovanými studiemi, se uvádí:
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Zastavitelná plocha Z1 – v projednávaném návrhu to byla plocha bydlení všeobecného BV, kde byly
přípustné jak pozemky rodinných domů, tak pozemky domů bytových, přičemž výšková hladina zástavby
pro rodinné domy byla stanovena max. 2 NP (nadzemní podlaží) + podkroví a u bytových domů max 4 NP
+ podkroví (což znamená totéž co 3 patra + podkroví). Z toho vyplývá, že požadavek v námitce je vlastně
nedůvodný. Kromě toho je nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zbytková, tj.
ještě nezastavěná, část plochy Z1 vymezena jako plocha bydlení individuálního ozn. BR, ve které nejsou
přípustné pozemky bytových domů a rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní
podlaží a podkroví (viz § 2 písm. a) odst. 2. vyhlášky č. 500/2006 Sb.).
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny také jako plochy bydlení
všeobecného BV. V doplňujících podmínkách využití území (část C.2 návrhu ÚP) bylo pro tyto plochy
uvedeno, že zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území a že proto výšková hladina zástavby a intenzita využití pozemků bude
prověřena územní studií. Kromě toho bylo v části F.3. návrhu v podmínkách prostorového uspořádání
uvedeno, že „ pro město Tišnov je výšková hladina zástavby pro novou zástavbu bytovými domy stanovena
na max. 4 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, pokud není jinak stanovena“ (viz odkaz na kap. C.2.,
C.3. F.2. a F.3. ve textu návrhu ÚP).
Nicméně v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4
vymezeny jako plochy bydlení individuálního ozn. BR, ve kterých nejsou přípustné pozemky bytových
domů, přičemž podmínka nutnosti zpracování územní studie, která má sloužit jako územně plánovací
podklad pro rozhodování v těchto plochách zůstává v návrhu zachována. Před opakovaných veřejným
projednáním byla zpracována „Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (a následně po její prezentaci
s veřejností, komisemi rady města a výborem pro strategické plánování a rozvoj města schválil pořizovatel
možnost jejího využití podle § 25 a vložil data o této studii do evidence územně plánovací činnosti), která
ověřila možnosti a podmínky změn v území, jehož součástí byly i zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 a zbytková
plocha Z1, a dále posloužila jako podklad pro úpravu návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání a
nadále bude jako územně plánovací podklad sloužit pro rozhodování v řešeném území.
Rozpor se Zadáním nebyl shledán, neboť v zadání byly formulovány (v souladu s Přílohou č. 6 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.) pouze požadavky pro zpracování návrhu ÚP ( v souvislosti s požadavkem na max. výšku
zástavby viz zejména kapitola d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou
koncepci a koncepci uspořádání krajiny“), nebyl tam však uplatněn žádný přímý požadavek na max. výšku
zástavby nebo její stanovení dle ÚPN SÚ Tišnov.
Zastavitelná plocha Z8 byla a zůstává v návrhu ÚP vymezena jako plocha smíšená obytná ozn. SO.
Rozhodování v této ploše bylo a i nadále v návrhu ÚP upraveném pro opakované veřejné projednání
zůstává podmíněno zpracováním územní studie spolu s upřesněním mimo jiné též výškové hladiny
zástavby, která byla v návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání stanovena v této
ploše max. do 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží (např. pro bytové domy) a u rodinných domů do 2
NP + podkroví.
Přestavbová plocha P5 - plocha smíšená obytná ozn. SO. Tyto plochy jsou určeny k polyfunkčnímu
využití a obvykle se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter zástavby, její
urbanistickou strukturu a způsob jejího využívání není účelné členit území na plochy bydlení a občanského
vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše
(např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby).
Změny v ploše P5 byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení vlivu
na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a rozsahu v
zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na základě
posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby stanovená
v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena. V upraveném návrhu územního plánu pro
opakované veřejné projednání byla totiž stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m n. m.,
výškový systém Bpv.
V plochách přestavby, právě s ohledem na navazující stávající zástavbu, je na místě upravit podlažnost či
výšku objektů v podrobnější dokumentaci, jakou je např. územní studie, jak je uvedeno v návrhu ÚP u
plochy P5, neboť i stávající navazující území se nadále rozvíjí a vyvíjí, přičemž změny v navazujícím území
mohou souviset se změnami v přestavbovém území. Za účelem proporcionality území je namístě
v přestavbových plochách navazujících na okolní zástavbu stanovit, případně upřesnit, výšku hladiny
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zástavby v rámci řešení územní studie (nebo regulačního plánu a pokud nejsou požadovány, tak v rámci
dokumentace pro územní rozhodnutí) a v tomto případě plochy P5 též posouzením vlivu na krajinný ráz.
Z výše uvedeného je zřejmé, že u tohoto typu plochy (SO) se nejedná pouze o funkční využití pro výstavbu
bytových či rodinných domů, ale pro zástavbu smíšenou (např. i pro výstavbu polyfunkčních staveb, staveb
občanského vybavení), a proto zcela v souladu s cíli a úkoly územního plánování a jeho nástroji využil
zpracovatel v návrhu ÚP možnosti podmínit změny v přestavbové ploše P5 zpracováním územní studie a
posouzení vlivu na krajinný ráz.
Závěrem lze konstatovat, že význam věty uvedené namítajícím v odůvodnění cit.: „Požaduji proto v
souvislosti s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti a její přílohy č. 7, závazné stanovení počtu pater a výšky
bytových domů na současný stav vyjádřený regulativem obsahující obecně závazná vyhláška města Tišnov
4. 37/1998 a následné novelizace.“, je nejednoznačný a nejasný, a proto se lze jen domnívat, co měl
namítající přesně na mysli. V rámci územního plánu nelze z hlediska architektonicko- urbanistického a ani
z hlediska nepřiměřeného omezování vlastnických práv taxativně „závazně stanovit počet pater a výšky
bytových domů“, jak požaduje v odůvodnění námitky její podatel. V návrhu ÚP Tišnov byla pro město
Tišnov (tj. bez jeho místních částí) stanovena výšková hladina pro novou zástavbu bytovými domy max. 4
NP + podkroví nebo ustupující podlaží, pokud nebylo v jiných částech návrhu ÚP (tj. v kapitole C.2., C.3. a
F.2.) stanoveno jinak. V návrhu ÚP upraveném pro opakované veřejné projednání byla tato výška pro
novou zástavbu bytovými domy na území města Tišnova (tj. mimo území místních částí) po přehodnocení
snížena na max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, přičemž pro zastavěné území města bylo a
zůstává v návrhu ÚP stanoveno, že zvyšování podlažnosti v zastavěném území je přípustné pouze na
základě posouzení souladu s charakterem okolní zástavby a podmínky nezhoršení pohody bydlení a ochrany
krajinného rázu.
K výroku namítajícího, že územní studii nikdo neschvaluje, a jeho zřejmé nedůvěře k odbornosti a profesní
odpovědnosti budoucích zpracovatelů územních studií, se uvádí: Zpracování územní studie patří dle
ustanovení § 158 odst. 1 stavebního zákona mezi vybrané činnosti ve výstavbě, jejichž výsledek ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě a ty mohou vykonávat pouze osoby, které získaly oprávnění k jejich
výkonu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb.). Dále dle ust. § 30 odst. 4 stavebního
zákona možnost využití územní studie dle § 25 stavebního zákona schvaluje pořizovatel a ten musí
splňovat kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnosti dle ust. § 24 stavebního zákona.
Námitka 3:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem ze dne 26. 6. 2008 Zadání územního plánu města Tišnov, které je
závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro požadavek navrhnout připojení zastavitelných ploch na
veřejnou síť zásobování plynem, tak jak to na str. 13 požaduje zadání zastupitelstva.
Odůvodnění:
Zadání schválené zastupitelstvem dne 26. 6. 2008 požaduje na str. 13 pod bodem 3. Technická
infrastruktura, Zásobování plynem: navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť. Tento závazný
požadavek nebyl nikdy změněn a přesto návrh územního plánu na straně 33 pod bodem D. 2.3.2.obsahuje
pouze sdělení, že ÚP je navržena plynofikace Pejškova. O požadavku na plynofikaci hlavních rozvojových
ploch bydlení navržených v lokalitě Na Honech se návrh územního plánu nezmiňuje, a proto se jedná o
nesplnění závazného zadání schváleného zastupitelstvem.
V této zásadní rozvojové ploše pro bydlení v rodinných domech je proto z důvodu nezavedení plynu možno
očekávat výrazné zhoršení životního prostředí z důvodu dopadu exhalací z topenišť na tuhá paliva a tím
porušení závazných ukazatelů pro zlepšování podmínek podle republikových priorit ÚP pro zajištění
udržitelného rozvoje území, 2.2 (28), které požadují pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešeni ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech,
včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné
infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností (viz také Lipská
charta, bod. 1.1).
Dále nesplnění požadavku zadání, neumožňuje obyvatelům bydlících v už postavených bytových domech
možnost zvolení vlastního způsobu vytápění vlastněných nemovitostí a tím je výrazně diskriminuje ve
vztahu k ostatním občanům města.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním a požaduje připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť
zásobování plynem (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č. 3.), se
částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.3 :
Územní plán řeší koncepci technické infrastruktury, tedy i koncepci infrastruktury sloužící zásobování
plynem. V kapitole „D. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její umisťování“ je ohledně
Tišnova uvedeno, že cit.: „Zásobování plynem Tišnova je v rámci řešeného území stabilizováno, je
vyhovující a bude zachováno. Tišnov bude i nadále zásobován plynem ze stávajících VTL regulačních
stanic.“, a dále je v této kapitole v oddíle „D.2.3.2. Zásobování plynem“ pod nadpisem „Koncepce
rozvoje:“ uvedeno (kromě jiného), že cit.: „STL plynovody v zastavěném a zastavitelném území jsou řešeny
v rámci veřejných prostranství a v plochách pro dopravu.“ V lokalitě Hony za Kukýrnou je pro rozvojové
plochy v souladu se Zadáním vymezena zastavitelná plocha Z 92 - pro veřejná prostranství ozn. U a za
penzionem v lokalitě pod Květnicí zastavitelné plochy Z73 a Z84 též pro veřejná prostranství. Tyto plochy
jsou určeny zejména pro umístění související dopravní a technické infrastruktury, tedy i k umístění
požadovaného plynovodu. Návrh ÚP zajišťuje možnost umístění plynovodů jako veřejně prospěšných
staveb též v kapitole „G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a ....“
a vymezením ploch těchto veřejných prostranství pro veřejně prospěšné stavby (v rámci kterých se
navrhují inženýrské sítě pro obsluhu příslušných ploch technickou infrastrukturou a dopravní
infrastrukturou, včetně staveb a zařízení s nimi souvisejících) ve výkrese I.3 Výkres veřejně prospěšných
staveb, opatření a asanací“. Nesoulad se Zadáním nebyl proto v tomto ohledu shledán.
Podél silnice III/3773 směrem na Lomnici a také podél silnice II/377 směrem na Železné jsou vedeny
středotlaké plynovody, na které je možno napojit stávající i navrhovanou zástavbu v plochách pro bydlení v
lokalitě Hony za Kukýrnou. Jelikož tato tzv. obytná zóna je situována mezi těmito dvěma silnicemi, podél
kterých jsou STL plynovody vedeny, je tím umožněno, aby při plynofikaci zástavby v této obytné zóně bylo
provedeno i propojení těchto dvou větví STL plynovodů. Z uvedeného vyplývá, že již současný stav vytváří
dostatečné podmínky pro plynofikaci současné i budoucí zástavby v této lokalitě Hony za Kukýrnou a záleží
pouze na rozhodnutí investorů, zda tyto podmínky využijí a nechají vybudovat propojovací STL plynovodní
vedení, které by zásobovalo zemním plynem tamější současnou i budoucí zástavbu. V plochách pro bydlení,
pro veřejná prostranství i pro sídelní zeleň je dle územního plánu (ÚPN SÚ Tišnov i dle návrhu ÚP Tišnov)
přípustné umísťovat související technickou infrastrukturu, tedy i vedení STL plynovodu.
Z výše uvedeného vyplývá, že námitka byla v podstatě bezpředmětná, neboť požadavek namítajícího byl
splněn již v projednávaném návrhu ÚP Tišnov.
Námitka 4:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem dne 26.6.2008 Zadání územního plánu města Tišnov, které je závazné
a žádnými pokyny nebylo měněno, obsahuje v textové části návrhu na straně 15 v bodě C.2. Zastavitelné
plochy, popisy prostorového uspořádání i stanovení způsobu využití plochy. Pro plochy Zl, Z2, Z3 a Z4 je v
těchto plochách stanoveno, že jsou určeny pro BV - bydlení všeobecné. To znamená, že v těchto plochách je
možno spolu stavět rodinné domy a blíže výškově nespecifikované bytové domy. V těchto lokalitách je
umožněno tyto typy bytové zástavby míchat a tak výrazně znehodnotit zástavbou krajinný ráz. Proto
požaduji, aby byl územní zastavovací studií před schválením návrhu územního plánu a následném
schválením opatřením obecné povahy zastupitelstvem, prověřen možný negativní vliv na urbanizaci sídla a
spolehlivě vyvrácena možnost poškození architektonického výrazu města Tišnov.
Odůvodnění:
Zadání schválené zastupitelstvem dne 26.6.2008 požaduje na str. 14 pod bodem 3. Enviromentální hodnoty:
v písmeně a) Pro ochranu krajinného rázu a image města navrhnout diferenciaci území z hlediska významu
pro charakter města a krajiny a tím diferencovat ochranu pomoci regulativů. Pod písmenem b) je dále
požadavek: Stanovit podmínky pro zachování charakteru oblasti krajinného rázu a místa krajinného rázu,
rozsah oblastí i míst upřesnit v rámci prací na územním plánu. V textové části navrhuje na straně 63 je pod
bodem F.3.: Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu.
Nikde v celém odstavci není žádná podmínka ve významu zachování charakteru
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krajinného rázu současné výstavby a jediný regulativ je stanoven pro plochu Z1, a to zvýšení počtu pater o
jedno. Image místa města Tišnov je tím znehodnoceno bezdůvodným nárůstem počtu pater bytové zástavby,
které zastupitelstvo neschválilo a nikde v územně analytických podkladech, ze kterých musí návrh
územního plánu vycházet, se o potřebě nárůstu pater nemluví, a nezpracované územní studie tento
požadavek nikterak neodůvodňují.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitce, ve které namítající uvádí, že návrh ÚP Tišnov je v rozporu se zadáním, neboť vymezil zastavitelné
plochy Z1, Z2, Z3 a Z4 jako plochy bydlení všeobecného (ozn.BV), tzn. „ že v těchto plochách je možno
spolu stavět rodinné domy a blíže výškově nespecifikované bytové domy“, a proto požaduje, „aby byl
územní zastavovací studií před schválením návrhu územního plánu a následném schválením opatřením
obecné povahy zastupitelstvem, prověřen možný negativní vliv na urbanizaci sídla a spolehlivě vyvrácena
možnost poškození architektonického výrazu města Tišnov“, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Zastavitelná plocha Z1 byla v projednávaném návrhu ÚP vymezena jako plocha bydlení všeobecného ozn.
BV, neboť v té době byla v této ploše vydána pravomocná povolení na stavby bytových i rodinných domů.
Následně v době řízení o územním plánu i potom byly tyto stavby postupně realizovány a v současné době
zůstává bez vydaných povolení jen zbytková část plochy Z1 a ta bude v upraveném návrhu ÚP určena, co se
týče staveb pro bydlení, už jen pro zástavbu rodinnými domy, tzn. , že bude vymezena jako plocha bydlení
individuálního (ozn. BR), ve které nejsou přípustné pozemky bytových domů.
Zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4 byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny pro bydlení zejména proto, neboť
vzhledem k jejich situování v území je zde možno vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního čistého
bydlení v návaznosti na přírodní hodnoty území. Plochy Z2, Z3 a Z4 byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny
jako plochy bydlení všeobecného BV, které je přípustné využívat pro pozemky rodinných i bytových domů,
ale zároveň bylo rozhodování o změnách v tomto území podmíněno zpracováním územní studie, byly
stanoveny podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti. Kromě toho bylo v doplňujících podmínkách využití pro tyto plochy stanoveno, že
posouzení vlivu na krajinný ráz a dohoda o parcelaci jsou nezbytnou podmínkou pro rozhodování o
změnách v území, resp. v těchto plochách. Tyto nástroje, zejména pak územní studie a posouzení vlivu
navrhované budoucí zástavby na krajinný ráz, měly prověřit možnosti uspořádání budoucí zástavby, a tedy
kromě jiného i to, zda je zde vhodnější umísťovat pouze rodinné domy, a nebo též domy bytové a o jaké
max. podlažnosti.
Vzhledem k podaným námitkám, ze kterých vyplývá určitá nedůvěra podatelů k uvedeným nástrojům a
jejich závaznosti, případně i včasnosti jejich zpracování, zadal pořizovatel na základě souhlasu rady města
zpracování „Preventivního hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ zpracovateli LÖW &
spol., s.r.o., Brno. Z uvedeného dokumentu, který není sice závazný, je pouze preventivní (v předmětné
lokalitě,jejíž součástí jsou též plochy Z2, Z3 a Z4 i zbytková část plochy Z1) nebyly totiž žádné záměry ani
jejich uspořádání ještě navrženy a v návrhu ÚP, jako koncepčním dokumentu, jsou vymezeny pouze
zastavitelné plochy), vyplynulo, že zastavitelné plochy Z2 a Z4 nejsou z hlediska vlivů na krajinný ráz
vhodné pro zástavbu vícepodlažních bytových domů .
Co se týče požadavku, aby územní studie, jejichž zpracováním byly změny a rozhodování o nich
v předmětných plochách podmíněny, byly pořízeny ještě před vydáním územního plánu Tišnov, tak tomu je
v zásadě vyhověno, neboť pořizovatel zpracoval zadání územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou
(součástí řešeného území jsou též plochy Z2, Z3, Z4 a zbytková část plochy Z1) a byl též vybrán
zpracovatel, který na základě uzavřené smlouvy o dílo tuto územní studii zpracoval. Ještě před zahájením
opakovaného veřejného projednávání návrhu ÚP Tišnov dle ust. § 30 odst. 4 stavebního zákona schválil
pořizovatel možnost využití této územní studie podle § 25 stavebního zákona a poté vložil data o této studii
do evidence územně plánovací činnosti. Možný negativní vliv na urbanizaci sídla tak byl prověřen a
rovněž tak bylo prověřeno, že nedojde k poškození architektonického výrazu města Tišnov.
Z výše uvedeného vyplývá, že požadavky Zadání na ochranu a rozvoj hodnot, včetně těch enviromentálních,
byly v rámci řešení již projednávaného návrhu ÚP Tišnov splněny a v návrhu ÚP upraveném pro
opakované veřejné projednání je řešení návrhu ÚP po prověření výše uvedenou územní studií a
preventivním hodnocením krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou doplněno o podrobnější řešení
veřejných prostranství a podmínky prostorového uspořádání (např. výšková hladina zástavby max. 2 NP +
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podkroví, intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30 %, charakter zástavby –
příměstská zástavba, struktura zástavby – řadové uspořádání respektující uliční prostor). Lze proto
konstatovat, že návrh ÚP respektuje v Zadání uvedené v kapitole F) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot
území, a to včetně namítajícím zmiňovaného požadavku pod nadpisem „3. Enviromentální hodnoty: písm.
a) Pro ochranu krajinného rázu a image města navrhnout diferenciaci území z hlediska významu pro
charakter města a krajiny a tím diferencovat i jeho ochranu pomocí regulativů.“ a rovněž respektuje
v Zadání uvedené v kapitole „ d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou
koncepci a koncepci uspořádání krajiny)“, a v lokalitě Hony z Kukýrnou pak zejména respektuje
požadavek pod bodem „5. Nové rozvojové plocha pro bydlení navrhnout do území zajišťující pohodu
bydlení při zachování harmonie s okolní krajinou, preferovat rozvoj severním směrem.“
Námitka 5:
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstva ze dne 26.6.2008 které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno.
Závazné zadání obsahuje i základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny.
Požaduji, aby byly dodrženy požadavky zadání obsažené na str. 8 v kapitole Základní požadavky na
urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, zvláště v bodech 5., 7., 9. a 10. Dále požadují
respektovat u nově navržených ploch bydlení Z 1, Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6 a Z 8 vyhlášku č. 501/2006 Sb. a
její § 7. Také požaduji, aby prostor plochy veřejných prostranství v lokalitě Hony Za Kukýrnou obsahoval
hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal a tím byl splněn požadavek zastupitelstva na lokální sportoviště.
Odůvodnění:
Závazné zadání obsahuje v kapitole d): Základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci krajiny v
bodech 5., 7., 9. a 10. shrnutí požadavků na dodržení udržitelného rozvoje území pro plochy bydlení a v
nich požadavky na zajištění pohody bydlení při zachování harmonie s okolní krajinou, v prostorovém
uspořádám území upřesnit diferenciaci území z hlediska ochrany hodnot v území, definuje požadavek na
udržitelný rozvoj území i po stránce hygieny prostředí a to omezením negativních vlivů na prostředí
exhalacemi a hlukem, požaduje podporovat zásady zdravého města rozvojem nemotorové dopravy a
rozšiřováním ploch parkové zeleně a požaduje pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel rozvíjet
areály lokálních sportovišť. Nic takového není návrhem územního plánu města Tišnov v lokalitě Hony Za
Kukýrnou požadováno. To je zjevné porušení závazného zadání schváleného zastupitelstvem. Pro
vymezování ploch s rozdílným využití platí vyhláška č. 501/2006 Sb., ve kterém je závazný požadavek na
plochy veřejných prostranství a stanoveno, že na dva hektary zastavitelných ploch bydlení musí být
vymezena plocha veřejných prostranství o výměře nejméně 1000 metrů čtverečních.
Plochy Z 1 až Z 6 o celkové výměře 14,5 hektaru, které spolu sousedí a tvoří jeden celek, mají návrhem
územního plánu určenou plochu veřejných prostranství Z 99 o výměře pouhých 900 metrů čtverečních.
Vyhláška ovšem požaduje pro výše uvedené plochy Zl až Z6 plochu o výměře 7 000 metrů čtverečních
veřejných prostranství. Bez splnění tohoto požadavku nelze považovat za splněné parametry pro základní
identitu obyvatelstva, to je soudržnosti občanů požadovaných v základních definicích účelu územního
plánování.
To samé platí i pro navrhovanou plochu smíšenou obytnou SO 8 v lokalitě pod Květnicí o výměře čtyři
hektary, která nemá žádnou plochu veřejných prostranství navrženu a stanovenu.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitce, ve které namítající uvádí, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním, a požaduje, aby byly dodrženy
požadavky zadání obsažené na str. 8 v kapitole Základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny, požaduje respektování u navržených ploch bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 vyhl. č.
501/2006 Sb. a její § 7, požaduje, aby prostor plochy veřejných prostranství v lokalitě Hony za Kukýrnou
obsahoval hřiště pro odrostlé děti na fotbal a volejbal, a tím byl splněn požadavek zastupitelstva na lokální
sportoviště, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.5:
Nelze souhlasit s tvrzením namítajícího, že zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 a Z6, vymezené v návrhu
ÚP pro bydlení, a zastavitelná plocha Z8, vymezená jako plocha smíšená obytná, jsou v rozporu se
Zadáním, konkrétně s požadavky uvedenými v Zdání v kapitole d) pod nadpisem „Základní požadavky na
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urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny“. Namítající totiž ani neuvádí konkrétní skutečnosti,
kterými by nebyly dodrženy základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny,
pokud jen odkazuje obecně na tuto koncepci. V odůvodnění své námitky následně uvádí dva konkrétní
požadavky týkající se urbanistické koncepce, aby u zastavitelných ploch bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a
u plochy smíšené obytné Z8 byla respektováno ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a aby pro regeneraci
duševních a fyzických sil obyvatel byly rozvíjeny areály lokálních sportovišť.
Předně změny v zastavitelných plochách Z1,Z2, Z3 Z4, Z5 Z6 (plochy bydlení- individuální) i
v zastavitelné ploše Z8 (plocha smíšená obytná SO) jsou podmíněny zpracováním územní studie
zahrnující zpřesnění a doplnění podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (jako je např. výšková regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity využití pozemků). Jedná – li se o plochy
pro bydlení i o plochy smíšené obytné, je v nich přípustné využití mimo jiné i pro pozemky veřejných
prostranství a sídelní zeleně a též související dopravní a technickou infrastrukturu, to zahrnuje i přípustnost
vybudování cyklostezky. Stanovené podmíněně přípustné využití v plochách bydlení zahrnuje stavby a
zařízení doplňující funkci bydlení, např. zázemí ke stavbě hlavní, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště
…, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.
Jak už je výše uvedeno, co se týče možnosti umístění hřišť v lokalitě Hony za Kukýrnou, v podmínkách
využití zastavitelných ploch pro bydlení bylo již v projednávaném návrhu ÚP podmíněně přípustné využití
také pro pozemky veřejných i soukromých hřišť, dětských hřišť i bazénů, a to za podmínky, že nebudou
snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a budou slučitelné s bydlením a budou
sloužit zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. V zastavitelných plochách Z44, Z45 a Z46 pro
veřejnou zeleň a parky (ozn. ZP) byla v projednávaném návrhu ÚP mimo jiné přípustná dětská hřiště.
Kromě toho byla před opakovaným veřejným projednáním návrhu ÚP Tišnov zpracována Územní studie
v lokalitě Hony za Kukýrnou, ve které byly prověřeny možnosti umístění hřišť pro dospívající děti i dospělé
a následně v rámci této územní studie byla na části plochy Z46 (plocha sídelní zeleně ZP –veřejná zeleň,
parky) vymezena samostatná zastavitelná plocha pro sportovní hřiště na Honech za Kukýrnou, která byla
převzata do návrhu ÚP Tišnov jako zastavitelná plocha Z101 pro občanského vybavení OSx – tělovýchova
a sport, specifická. Z výše uvedeného plyne, že námitce ohledně požadavku na zajištění možnosti umístění
hřiště pro odrostlé děti je plně vyhověno a že návrh ÚP je v této oblasti v souladu se Zadáním.
K argumentaci namítajícího o nedodržení vyhl. č. 501/2006 Sb. a jejího ust. § 7, tj. požadavku na plochu
veřejného prostranství ve vztahu k návrhovým plochám bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 je nutno uvést, že
plochy veřejných prostranství jsou vymezeny nejen samostatně, tj. zastavitelnou plochou Z99 a Z92
v lokalitě Hony za Kukýrnou, ale do ploch veřejných prostranství (viz § 34 zákona o obcích) náleží i
zastavitelné plochy Z 44, Z 45, Z 46 – se způsobem využití veřejná zeleň, parky. Za veřejné prostranství
jsou považovány pozemky, které jsou ve vlastnictví státu , města a ostatních vlastníků, pokud jsou
každému volně přístupné bez omezení a svou povahou slouží veřejnému užívání. Plochy veřejné zeleně a
parků do této kategorie náleží. K tomu je nutno dodat, že v rámci všech uvedených zastavitelných ploch
pro bydlení i ploch smíšených obytných jsou pozemky veřejných prostranstvích také přípustné. Pro
zastavitelnou plochu Z8 (plocha smíšená obytná za penzionem v lokalitě pod Květnicí) jsou plochy
veřejných prostranství vymezeny ještě i samostatně jako zastavitelné plochy Z73 a Z84.
Zastavitelné plochy veřejných prostranství v lokalitě Hony za Kukýrnou jsou tedy vymezeny buď přímo
jako plochy Z99 a Z92 s názvem veřejná prostranství (ozn. U), nebo jako plochy náležející dle ust. § 34
zákona o obcích též k veřejným prostranstvím, v uvedené lokalitě se konkrétně jedná o plochy Z 44, Z 45,
Z 46 se stanoveným způsobem využití jako plochy sídelní zeleně ZP - veřejná zeleň a parky (o výměře
cca 5,33 ha). Tyto plochy veřejné zeleně a parků, které svým stanoveným využitím spadají pod veřejná
prostranství, více než dostatečně splňují požadavek ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. pro
zastavitelné plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 a Z6, nebotˇ celková výměra těchto zastavitelných ploch pro
bydlení činí cca 11,7 ha .
Z výše uvedeného plyne, že požadavky Zadání, které namítající zejména požaduje, jsou v rámci řešení
návrhu ÚP Tišnov splněny.
Námitka 6:
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P 5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
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výstavbu. Požaduji, aby tato plocha přestavby zařazením do územního plánu byla posouzena prověřením
územní studií z důvodu neudržitelnosti prostorového zastavění a poměru jednotlivých druhů staveb, které
jsou v této ploše územním plánem stanoveny a tato územní studie byla předložena zastupitelstvu ke
schválení jako nedílná součást územního plánu.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu pro plochu přestavby P 5 umožňuje v ní stavby, které nejsou přijatelné z hlediska
souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcím vyhláškami. Celková plocha parcel lokality přestavby P 5
je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního řízení pro stavbu
„Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů čtverečních. Zbytek výměry je tedy určen pro
bytovou zástavbu. Na žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na
výkrese namalovány tři bytové domy neurčité podlažnosti. Z návrhu územního plánu předloženému k
projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší
varianta zastavění lokality přestavby P 5 umožňovala investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti
patrech a podkroví. Investor se ale v připomínce dožadoval změny této regulace a zdůvodnil jí nezákonností
ve vztahu k regulačnímu plánu. Nutno podotknout, že územní plán o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarovaná nezákonnost je tedy pouze pocitová. Z vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohy č. 7
jasně vyplývá požadavek na stanovení výšky zástavby a počtu pater v textu návrhu územního plánu. Z
vyhovění jeho připomínce se dá ale dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše
přestavby P 5 umožňovala postavení osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního
plánování naprosto neudržitelná a porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona. V
žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P 5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Není
možné plochu rozdělit na 70 % pro komerční občanské vybavení a pouze 30 % pro bytovou výstavbu.
Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně využit předpokládanou návštěvností centra a tak
nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající plochu kolem tří osmipatrových domů. Není ani
stanovena plocha či poměr zeleně a plochy pro veřejná prostranství.
Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy o osmi patrech jsou ve vztahu k oboustranné sousední
zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a architektonických koncepcí města Tišnov a
výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 6:
Námitce, ve které podatel požaduje, aby plocha přestavby P5 byla posouzena prověřením územní studií z
důvodu neudržitelnosti prostorového zastavění a poměru jednotlivých druhů staveb, které jsou v této ploše
územním plánem stanoveny a aby tato územní studie byla předložena zastupitelstvu ke schválení jako
nedílná součást územního plánu, se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 6:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO. Plochy smíšené
obytné jsou určeny k polyfunkčnímu využití a obvykle se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem
na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využívání není účelné členit území na
plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a zařízení, snižujících
kvalitu prostředí v této ploše (např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby – viz §
8 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
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2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je přesto již stanovena max.
hladina zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na
základě posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Požadavku, aby tato územní studie byla předložena zastupitelstvu ke schválení jako nedílná součást
územního plánu nelze ze zákonných důvodů vyhovět. Územní plán vydává dle ust. § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona v samostatné působnosti zastupitelstvo obce, a to formou opatření obecné povahy podle
správního řádu. Možnost využití územní studie dle § 25 stavebního zákona schvaluje v souladu s ust. § 30
odst. 4 stavebního zákona pořizovatel, a to v přenesené působnosti.
Námitka 7:
Požaduji, aby v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání byla stanovena regulativem
závazná výška staveb bytových domů na tři patra a podkroví z důvodu možného zneužití pro bezdůvodné
navýšení už postavených bytových domů.
Odůvodněni:
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více jak třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických opatření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 7:
Námitka, ve které podatel požaduje, aby byla stanovena regulativem závazná výška staveb bytových domů
na tři patra a podkroví (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č.7), se
zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 7:
Namítající nespecifikuje, jaké plochy se tato námitka týká. V této souvislosti je třeba se nejdříve odkázat
na doplňující podmínky využití území, které jsou v návrhu ÚP stanoveny pro plochy zastavitelné a plochy
přestavbové v části C.2. Zastavitelné plochy a v části C.3.Plochy přestavby. V územních plánech měst není
vhodné paušálně stanovovat jednotný regulativ výšky zástavby, který by navíc přikazoval, jak uvádí
namítající, „závaznou výšku staveb bytových domů na 3 patra a podkroví“. Na území města Tišnova jsou
v rámci stávající zástavby, zejména pak zástavby z druhé poloviny dvacátého století realizovány domy,
skupiny domů (např. bytové domy U Humpolky) nebo i celé části zástavby na sídliště pod Klucaninou i
pod Květnicí, včetně stavby penzionu, které mají více než 3 NP+ podkroví. Také proto by požadavek
namítajícího na stanovení dokonce „závazné výšky staveb bytových domů“ , tedy zřejmě i u stávající
zástavby, jeví nejen nereálný, ale zejména u změn stávající zástavby by takový postup odporoval zásadám,
respektive úkolům, a cílům územního plánování, a z hlediska urbanisticko - architektonického by nebyl pro
zastavěné území města zdůvodnitelný. V návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je jak v plochách
zastavitelných (kap. C.2), tak v plochách přestavbových (kap. C. 3) v doplňujících podmínkách využití
území max. výšková hladina zástavy na území města již uvedena a navíc je nebo bude u většiny
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zastavitelných ploch max. výška zástavby (či přímo staveb) upřesněna v územních studiích (např. u
zastavitelných ploch Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z8) dále i v rámci posouzení vlivu na krajinný ráz (např. u
přestavbové plchy P5).
Kromě toho v návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání pro město Tišnov (tj. bez
jeho místních částí) je stanovena výšková hladina pro novou zástavbu bytovými domy max. 3 NP +
podkroví nebo ustupující podlaží, pokud není v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území
stanoveno jinak. K tomu je třeba dodat, že pokud namítající ve svém požadavku uvádí výšku staveb 3 patra
+ podkroví, znamená to totéž co 4 NP (nadzemní podlaží) + podkroví a v tom případě se jeho požadavek na
stanovení regulativu u nové zástavby bytovými domy jeví nedůvodný a nadbytečný, neboť byl
v projednávaném návrhu ÚP, ke kterému byla tato námitka podána, již splněn.
A dále pro zastavěné území města bylo a zůstává v návrhu ÚP stanoveno (viz část F.3 návrhu ÚP Tišnov),
že zvyšování podlažnosti v zastavěném území je přípustné pouze na základě posouzení souladu
s charakterem okolní zástavby a podmínky nezhoršení pohody bydlení a ochrany krajinného rázu.
Z uvedeného vyplývá, že v návrhu ÚP Tišnov jsou podmínky prostorového uspořádání týkající se výškové
hladiny zástavby dostatečně a citlivě stanoveny.
Námitka 8:
Návrh územního plánu který bude dne 6.2.2014 projednán s veřejností obsahuje i zjevný rozpor s
požadavky na územní plánování a to v návrhové ploše Z 96. Tato plocha je i v současně platném územním
plánu určena pro komerční využití pro občanskou vybavenost Od, distribuce, ubytování a restaurační
zařízení. Požaduji, aby byl zachován tento způsob využití a aby nedošlo k bezdůvodné změně v
prostorovém uspořádání této plochy.
Odůvodnění:
V návrhu územního plánuje naprosto bezdůvodně pro plochu zastavění Z 96 určen v doplňujících
podmínkách využití území i regulativ intenzity využití pozemků na 90 % pro zastavěnou plochu a 10 % pro
zeleň. V textové části návrhu územního plánuje pod bodem F.2.5. Občanského vybavení i stanovém
regulativů pro OK - Občanské vybavení komerční. Zde je ve stanovení podmínek prostorového uspořádání a
stanovení ochrany krajinného rázu stanovena intenzita využití pozemku: v zastavěných i zastavitelných
plochách - zastavěná část pozemku max. 50 %. Pokud se nejedná o dostavbu proluky nebo kompaktní
uspořádání zástavby. Tento pozemek není rozhodně prolukou a ani součástí kompaktní zástavby. Proto je
nezdůvodnitelné použití regulativu ve prospěch zastavění na úrovni 90 %, tak jak to požaduje regulativ u
plochy Z 99. Všechny komerčně využívané návrhové plochy občanského vybavení musí mít parkovací
stání, a nedá se předpokládat, že by byl důvod u nich stanovovat naprosté vybetonování celé plochy. Z
hlediska využití stavby je nutno předpokládat, že stavba bude mít vstupní trakt a zásobovací. Z tohoto
důvodu musí být zásobovací trakt odstíněn izolační zelení a nedostatek této plochy v kombinaci s použitým
stavebním řešením způsobí v budoucnu ve vztahu k sousedícím bytovým domům a jejich uživatelům velké
problémy. Uzemní plán by ale tyto problémy měl řešit svým návrhem pro prostorové využití navrhované
plochy a ne je způsobovat.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 8:
Námitka, ve které namítající požaduje, aby zastavitelná plocha Z96 zůstala určena stejně jako v současně
platném ÚPN SÚ Tišnov pro „komerční využití pro občanskou vybavenost, a aby zastavěná část pozemků
v této ploše nečinila 90%, (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č.8), se
zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 8:
Zastavitelná plocha Z96 má v návrhu ÚP stanovený způsob využití OK - občanské vybavení komerční,
přičemž v ÚPN SÚ Tišnov byla vymezena jako plocha návrhová s funkčním využitím Od – distribuce,
ubytovací a restaurační zařízení. V ÚPN SÚ Tišnov i v návrhu ÚP Tišnov je tato plocha vymezena jako
plochy občanského vybavení se zaměřením na komerční využití a rovněž i s možností bydlení a podmínky
využití stanovené pro tuto plochu v ÚPN SÚ Tišnov a nyní v návrhu ÚP Tišnov se proto nijak zásadně
neliší. Tato návrhová plocha s funkčním využitím občanské vybavení komerční i nadále souvisí se
zvyšující se životní úrovní obyvatel, projevující se ve zvýšených nárocích na nová zařízení obchodu,
kvalitního stravování a ubytování. Stanovené využití v návrhu ÚP OK – občanské vybavení komerční
pokrývá stanovené využití v ÚPN SÚ Tišnov (funkční využití Od), a to pouze s potlačením využití pro
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distribuci, což je v souladu se Zadáním (viz požadavky v zadání pod. písm. f) Ochrana a rozvoj hodnot
území bod 3, písm. k) Respektování podmínek hygieny prostředí. V daném případě se jedná o důvodnou
plochu s funkcí související s okolními zastavěnými i zastavitelnými plochami bydlení Z1,Z2, Z3, Z4, Z5 a
Z6 tak, aby v rámci koncepce rozvoje občanského vybavení i v této části byla pokryta potřeba obyvatel.
Další kriteria stanovující rámec pro využití uvedeného území v rámci prostorového a funkčního uspořádání
a ochrany krajinného rázu stanoví doplňující podmínky využití území v podobě: výškové hladiny
zástavby ( max. 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží ), intenzitě využití pozemků ( za situace, kdy
se jedná o malou rozlohu plochy (cca 0,27 ha), v rámci které budou řešeny i dopravní plochy, včetně ploch
pro parkování , je stanovena min. plocha zeleně v této ploše v rozsahu min. 10 %.
Zastavitelná plocha Z96 pro občanské vybavení komerční byla do návrhu ÚP Tišnov, jak již bylo výše
uvedeno, převzata z ÚPN SÚ Tišnov, kde byla vymezena jako plocha občanského vybavení O a jako
směrná část územního plánu byly vymezeny podmínky funkčního využití s upřesňujícím účelem využití
Od - distribuce, ubytovací a restaurační zařízení. Nicméně v ÚPNSÚ Tišnov v obecně závazné vyhlášce
obce byly pro plochy občanského vybavení stanoveny obecnější funkční regulace, které připouštěly kromě
uvedených činnosti též veřejnou správu a administrativu, školství, kulturní a vzdělávací činnost,
zdravotnictví a sociální péči, sportovně rekreační zařízení, veřejné stravování a ubytování, služby osobní a
podmíněně přípustné zde jsou menší kapacity bydlení, nezávadné výrobní a komerční zařízení, nezbytná
technická a dopravní infrastruktura.
V návrhu ÚP je zastavitelná plocha v návaznosti na současně platný ÚPNSÚ a ním stanovenou
urbanistickou koncepci vymezena též jako plocha občanské vybavenosti O s podrobnější specifikací OK –
občanské vybavení komerční. V souladu s tím jsou v ploše Z96 v návrhu ÚP přípustné: - pozemky staveb a
zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, - pozemky veřejného
občanského vybavení a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých
forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační). Podmíněně přípustní je zde bydlení za podmínky, že se nejedná
o RD, že jde o doplňující využití a že nebudou překročeny limitní hodnoty negativních vlivů stanovené
právními předpisy pro příslušné bydlení, zejména pak hygienické limity hluku. Z uvedeného zřetelně
vyplývá, že stanovené využití plochy Z96 v návrhu ÚP je podobné jako tomu bylo v ÚPN SÚ Tišnov a
navíc je stanoveno cíleněji a vhodněji pro potřeby obyvatel lokality Hony za Kukýrnou, aby i oni mohli mít
obchody a jiné služby blíže a pěšky dostupné od svých domovů.
Vzhledem k omezené výměře plochy Z96 i jejímu umístění mezi stávající zástavbou v lokalitě Hony za
Kukýrnou se jeví takto stanovený min. podíl zelně (tj. min 10 % celé plochy) pro optické odclonění od této
zástavby jako dostatečný. Pokud se v rámci řešení podrobnější dokumentace prokáže, že je nutno směrem
k obytné zástavbě zajistit protihlukové opatření, bude ho zapotřebí řešit jinými prostředky a ne izolační
zelení, která se bude muset po výstavbě teprve osadit. Kromě toho stanovené podmínky prostorového
uspořádání v územním plánu umožňují, aby byl podíl zeleně v této ploše vyšší než těch 10 % a situování
konkrétního záměru včetně podílu zeleně a případně i protihlukových opatření bude řešeno až ve zmiňované
podrobnější dokumentaci a prověřeno v rámci územního řízení.
Námitka 9:
Požaduji, aby byl do doby schválení nového územního plánu dodržen současně platný územní plán města
Tišnova a dodržována grafická část mapových podkladů, tak jak to na v Článku 3 - vymezení pojmů,
požadováno Vyhláškou č. 37 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Tišnov a je tedy
závazné.
Odůvodnění:
V ploše navazující je na ploše s prostorovým a výškovým regulativem 2Br/s současného platného územního
plánu města Tišnov stavěn třípatrový bytový dům s odstupujícím podlažím. Tato plocha je ale grafickou
částí územního plánu určena vyhláškou č. 37 pro rodinné domy a předmětná výstavba je tedy v rozporu s
platným územním plánem.
Nedílnou součástí těchto námitek k návrhu územního plánu města Tišnov je i 21 archů věcně shodné
připomínky k návrhu územního plánu s 298 podpisy občanů Tišnova.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 9:
Námitce, spočívající v požadavku, aby do doby schválení nového ÚP Tišnov byl dodržen současně platný
ÚPN SÚ Tišnov (dále ke specifikaci námitek se odkazuje na obsah odůvodnění námitky č. 10), se
vyhovuje.
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 9:
Požadavek namítajícího, „aby byl do doby schválení nového územního plánu dodržen současně platný
územní plán města Tišnova a dodržována grafická část mapových podkladů, tak jak to je v Článku 3 vymezení pojmů, požadováno Vyhláškou č. 37 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
Tišnov a je tedy závazné.“, je sice oprávněný a zákonný, ale vůbec se netýká navrženého řešení návrhu
ÚP Tišnov, a proto je jako námitka proti tomuto návrhu zcela nedůvodný. ÚPN SÚ Tišnov bude v souladu
se zákonnými předpisy platit do doby nabytí účinnosti nového ÚP Tišnov.
17) Jiří Blaha, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3389/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jiří Blaha
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícího rodinného domu
- objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 833 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
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V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.
V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na
změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
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Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
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navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖWXspol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří löw a Ing.
Eliška Zimová).
Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
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Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícího rodinného domu
- objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 833 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
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2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícího rodinného domu
- objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 833 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí
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- respektovat podmínky OP železnice
- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
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Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
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připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.
Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖWXspol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a
Ing. Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícího rodinného domu
- objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 833 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
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textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:
„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.
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Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou“Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající započítává
i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové zástavbě.
Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího centraTrnec“
jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícího rodinného domu
- objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 833 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
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vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
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zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz MarekHanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
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nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
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18) Tomáš Schovánek a Ing. Jana Schovánková, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č.
j. MUTI 3333/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Tomáš Schovánek a Ing. Jana
Schovánková
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova č.p. 847, Tišnov 666 03
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov
Podatelé:

Tomáš Schovánek
Ing. Jana Schovánková
oba bytem Těsnohlídkova č.p. 847, 666 03 Tišnov 3

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
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považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.
V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na
změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.1 :
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
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ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖWXspol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří löw a Ing.
Eliška Zimová).
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Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
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Jsme ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
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rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí
- respektovat podmínky OP železnice
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- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
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krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
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případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.
Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖWXspol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a
Ing. Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:
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„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.
Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
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k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou“Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající započítává
i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové zástavbě.
Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“
jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
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Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
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hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz MarekHanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
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Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
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19) Miroslav Krejčí, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3338/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Miroslav Krejčí
Adresa/ Sídlo: Hanákova č.p. 424, Tišnov 666 03
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov
Podatel:

Miroslav Krejčí
Hanákova č.p. 424, 666 03 Tišnov 3

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.
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V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na
změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
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Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖWXspol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří löw a Ing.
Eliška Zimová).
Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
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Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
.
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Obsah námitky
Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
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změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí
- respektovat podmínky OP železnice
- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
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„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
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Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.
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Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖWXspol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a
Ing. Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:
„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
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žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.
Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
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upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou“Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající započítává
i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové zástavbě.
Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího centraTrnec“
jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
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P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
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501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz MarekHanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
20) Ing. Jaroslav Řezníček, Ing. Soňa Řezníčková, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod
č. j. MUTI 3339/2014 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Jaroslav Řezníček, Ing. Soňa
Řezníčková,
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Adresa/ Sídlo: Hanákova č.p. 423, Tišnov 666 03
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov
Podatelé:

Ing. Jaroslav Řezníček
Ing. Soňa Řezníčková
oba bytem Hanákova č.p. 423, 666 03 Tišnov 3
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.
V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na
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změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
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sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖWXspol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří löw a Ing.
Eliška Zimová).
Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
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navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
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Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
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obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí
- respektovat podmínky OP železnice
- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
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Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
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Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
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případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.
Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖWXspol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a
Ing. Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:
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„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.
Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
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k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou“Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající započítává
i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové zástavbě.
Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího centraTrnec“
jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsme ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
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Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
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hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz MarekHanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
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Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
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21) Marie Jančarová, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3339/2014 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Marie Jančarová
Adresa/ Sídlo: Šikulova 1362, Předklášteří 666 02
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov
Podatelé:

Marie Jančarová
Šikulova č.p. 1362, 666 02 Předklášteří

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.

____________________________________________________________________________ 110
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na
změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
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ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖW spol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří Löw a Ing.
Eliška Zimová).
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Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
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Jsem vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
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na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí
- respektovat podmínky OP železnice
- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
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Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
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krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
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případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.
Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖWXspol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a
Ing. Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:
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„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.
Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
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k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou“Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající započítává
i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové zástavbě.
Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího centraTrnec“
jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
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Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
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hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz MarekHanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
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Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
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22) JUDr. Ladislava Mičková, podání: ze dne 14. 2. 2014 pod č. j. MUTI 3443/2014
MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: JUDr. Ladislava Mičková
Adresa/ Sídlo: U Pily č.p. 874, Tišnov 666 03
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov
Podatelé:

JUDr. Ladislava Mičková
U Pily č.p. 874, 666 03 Tišnov 3

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 13. 12. 2013, sp. zn: SMUT1 28279/2011, Č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o
veřejném projednám návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov"). Jako vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu uvedené podáváme své, níže uvedené,
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona:
Námitka č. 1
Vymezení území dotčeného námitkou
Koncepční námitka k procesu pořizování ÚP Tišnov, území dotčené námitkou je tedy celé území města
Tišnova.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu - objektu
bydlení na ulici U Pily č.p. 874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č.
470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 je v rozporu se zadáním schváleném
Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008. V něm je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b)
požadováno: Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v
plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby
P5 splněn.
Důvodně požadujeme, aby v územním plánu Tišnova v ploše přestavby P5 byla stanovena intenzita využití
pozemků, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě
nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5 vyžaduje.
Poukazujeme na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny rady
města, přestože pokyny k návrhu ÚP může schvalovat pouze zastupitelstvo města.
Odůvodnění námitky
Zastupitelstvo města Tišnov schválilo usnesením na zasedání ZM č. 7/2008 dne 26. 6. 2008 Zadání
územního plánu města Tišnov a na str. 22 je zvýrazněno, že schválené zadání je pro zpracovatele závazné a
je podkladem pro zpracování návrhu ÚP. Podle Přílohy č. 7, bod II. odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.") je obsahem
odůvodnění územního plánu mj. také vyhodnocení splnění požadavků zadání.
V zadání ÚP Tišnova je na straně 16 pod bodem 2. písmenem b) požadováno: Stanovit koeficient zastavění
a podíl zeleně v navržených plochách. Tento požadavek nebyl v plochách bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z6, Z6, a
dále v plochách smíšených obytných SO, Z8 a v ploše přestavby P5 splněn. Z tohoto důvodu nelze
považovat návrh ÚP Tišnova za splnění zadání, tak jak to pod bodem 12. 1. v Textové části odůvodnění
návrhu územního plánu města Tišnov tvrdí na straně 113 pod písmenem d), pořizovatel.

____________________________________________________________________________ 124
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

V následných pokynech z jednání s určeným zastupitelem města Tišnov ze dne 15. 2. 2011, dále pak z
pokynů vycházejících z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011 a dále ze dne 13. 9. 2013, kdy na
pracovním zasedání zastupitelstva bylo vzneseno několik připomínek, není nikde vznesen požadavek na
změnu závazného rozhodnutí zastupitelstva ohledně zadání ÚP Tišnova ze dne 26. 6. 2008 o stanovení
koeficientu zastavění a podílu zeleně v navržených plochách.
V odůvodnění ÚP k vypořádání připomínky č. 1 pořizovatel uvádí, že jeho připomínce bylo vyhověno: „ V
navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci územní
studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň též
podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno. "
Jak se uvádí na str. 102 odůvodnění návrhu ÚP „Intenzita využití stavebních pozemků -je definována jen v
případě, když to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro
bydlení (tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v
okrajových částech sídla v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků
prověřena před realizací posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní způsob zástavby, s
převažujícím podílem zeleně)."
Jsme toho názoru, že pořizovatel, přestože uvádí, že „v podstatě" připomínce vyhověl, fakticky této
připomínce nevyhověl, zejména ve vztahu k ploše přestavby P5. Požaduji, aby v územním plánu Tišnova v
této ploše byla stanovena intenzita využití pozemků, a to z důvodu zachovám charakteru sídla, zdravých
životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu, neboť to charakter plochy P5
vyžaduje.
Poukazujeme také na to, že v průběhu pořizování územního plánu byl tento nedůvodně ovlivňován pokyny
rady města. Na str. 37 odůvodnění návrhu ÚP se uvádí , Dále byly respektovány požadavky vyplývající z
pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011
a pokyny vycházející z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011. " Faktem přitom je, že podle § 6 odst. 5
písm. b) stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu ÚP musí schválit zastupitelstvo obce. Uvedené
ustanovení bylo účinné i v dané době, stejně jako ust. § 49 odst. 3 stavebního zákona: „Pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce." Z tohoto důvodu je nesprávné tvrzení
pořizovatele z vypořádání připomínky č. 16 na str. 151 odůvodnění návrhu ÚP, v němž uvedl: „Novela
stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního je návrh pokynů
schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná." Tímto odkazem na § 50 odst. 3 měl
pořizovatel na mysli zřejmě § 50 odst. 1 stavebního zákona: „Na základě schváleného zadání územního
plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec
zpracování návrhu územního plánu.", případně § 51 odst. 3 stavebního zákona v účinném znění, který
stanovuje: „Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh
územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. "
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce, ve které namítající uvádí rozpor návrhu ÚP se Zadáním ohledně koeficientu zastavění a podílu
zeleně v zastavitelných plochách Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a v zastavitelné ploše Z8 a ploše přestavby P5 (dále
ke specifikaci námitek odkazuji na obsah odůvodnění námitky č.2), se částečně vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
K námitce, že návrh ÚP je v rozporu se Zadáním - s požadavkem stanovit koeficient zastavění a podíl
zeleně v zastavitelných plochách pro bydlení Z1, Z2, Z3, Z4, Z6 a v ploše smíšené obytné Z8 a ploše
přestavby P5 , se uvádí:
Při stanovení max. koeficientu zastavění a min. podílu zeleně v návrhových plochách dle kapitoly g) pod
bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b) Zadání se nejedná o požadavek plošný, aplikovatelný
plošně na změny v území, ať již v plochách zastavitelných, či v plochách přestavby, ale o požadavek
vyjádřený v návrhu ÚP ve stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
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ochrany krajinného rázu pro jednotlivé zastavitelné a přestavbové plochy (pro zastavitelné plochy část C.2
návrhu ÚP a pro plochy přestavbové část C.3. návrhu ÚP).
Koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách byl v Zadání uveden v kapitole g) pod bodem
2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b). Tento institut, který je zakotven v ust. § 2 odst. 1) písm. m)
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je svojí povahou opatřením nestavební povahy
sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Koeficient zastavění (případně i min. podíl zeleně) v navržených plochách je vyjádřen v návrhu ÚP
v podmínkách prostorového uspořádání v podobě intenzity využití pozemků. Dle části F.3 návrhu ÚP
intenzita využití pozemků znamená určení max. podílu zastavěné plochy pozemku a případně i min.
podílu zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech.
Pro stabilizované území není stanovena, pro plochy změn (tj. zastavitelné plochy a plochy přestavby) je
stanovena v návrhu ÚP v kap. F.2. Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C. 2.
Zastavitelné plochy a C.3. Plochy Přestavby. Tedy max. koeficient zastavění a případně min. podíl
zeleně v navržených plochách vyjádřený intenzitou využití pozemků (což je jedna z podmínek
prostorového uspořádání ) je v rámci podmínek využití území stanoven pro plochy zastavitelné i pro
plochy přestavby tam, kde to charakter dané plochy vyžaduje, a to z důvodů zachování charakteru sídla,
zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu
Nebyla-li v projednávaném návrhu ÚP intenzita využití pozemků uvedena u rozvojových ploch bydlení
v lokalitě Hony za Kukýrnou a v ploše přestavby P5, bylo v návrhu ÚP rozhodování o změnách v těchto
plochách podmíněno zpracováním územní studie, ve které se měla, kromě dalšího, prověřovat a navrhovat
intenzita využití pozemků a dále též posouzením vlivu na krajinný ráz. Tomu odpovídalo i stanovení
doplňujících podmínek využití území pro zastavitelné ploch Z2, Z3, Z4, Z5, Z5, Z6 a Z8 i pro plochu
přestavby P5. V případě týkající se plochy Z1 byla intenzita využití pozemků stanovena přímo v části C.2
projednávaného návrhu ÚP.
Stanovením podmínky zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz v projednávaném
návrhu ÚP bylo zajištěno přesnější a podrobnější prověření a stanovení všech základních podmínek
prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu, tj. zejména výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití, než jaké je možno stanovit v územním plánu. Zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz bylo podmínkou pro další rozhodování o změnách v území.
kromě toho obecně závazné předpisy týkající se územního plánování neukládají v rámci procesu územního
plánování v případě územních plánů se již předem v zastavitelných plochách vypořádat, resp. stanovit
intenzitu využití pozemků, tedy koeficient zastavění a s tím souvisejícího podílu zeleně tak, jak má na
mysli namítající.
V zastavitelné ploše Z1 (v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání je tato plocha
vymezena jako plocha bydlení individuálního BR) je intenzita využití pozemku stanovena v doplňujících
podmínkách využití území. Intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby bylo zajištěno zasakování
dešťových vod na vlastním pozemku a zaručil se převažující podíl zeleně nad zastavěnými plochami.
V návrhu ÚP je pro plochu Z1 stanoveno, že zastavěná plocha pozemku může být max. 30 %. Zástavba
bytovými domy není již v zastavitelné ploše ozn. Z1, která byla zmenšena o již zastavěné pozemky,
přípustná.
Zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 byly v projednávaném návrhu ÚP vymezeny jako plochy bydlení
všeobecného (BV) a intenzita využití pozemků v těchto plochách měla být prověřena a stanovena v
územní studii a posouzením vlivu na krajinný ráz. Nyní v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4 i zbytková část plochy Z1 vymezeny pro bydlení
individuální BR (namísto dřívějšího bydlení všeobecného BV), kde je hlavním využitím bydlení
v rodinných domech. Rodinné domy mohou mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví a zástavba
rodinnými domy bude z hlediska vlivu na krajinný ráz ve všech těchto plochách akceptovatelná. Pro
plochy Z2, Z3 a Z4, stejně jako pro „zbytkovou“ plochu Z1 je v návrhu ÚP stanoveno, že zastavěná plocha
pozemku může být max. 30 %. Navíc řešení uspořádání budoucí možné zástavby v těchto plochách bylo
navrženo a prověřeno ve zpracované „Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: Ing. arch.
Gabriel Kopáčik, Ateliér KOXSA) a jedním z podkladů pro tuto územní studii bylo „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality hony za Kukýrnou“ (zpracovatel: LÖW spol. s r. o., Doc. Ing. arch. Jiří Löw a Ing.
Eliška Zimová).
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Možnost využití této územní studie schválil podle § 25 stavebního zákona pořizovatel a poté vložil data o
této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Plochy Z5 a Z6 byly vymezeny pro individuální bydlení již v projednávaném návrhu ÚP s tím, že intenzita
využití pozemků, kromě jiného, bude stanovena v rámci územní studie, jejímž zpracováním byly změny
v těchto plochách v návrhu ÚP podmíněny. V upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání byla
navíc také v těchto dvou plochách intenzita využití pozemků stanovena tak, že zastavěná plocha pozemku
může být max. 30 %.
V zastavitelné ploše Z8 vymezené jako plocha smíšená obytné (SO) měla být dle projednávaného návrhu
ÚP intenzita využití pozemků prověřena a stanovena zpracováním územní studie a posouzením na
krajinný ráz. V návrhu ÚP Tišnov upraveném pro opakované veřejné projednání je nyní pro tuto plochu
stanovena, zastavěná plocha pozemku pro rodinné domy je max. 30 % a pro bytové domy max. 40 % a
výšková hladina zástavby v této ploše je max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží. Přitom návrh
řešení budoucí zástavby v této ploše je v návrhu ÚP i nadále podmíněn zpracováním územní studie, která
kromě jiného dále prověří a upřesní podmínky prostorového uspořádání navržené v územním plánu.
Plocha přestavby P5 (navržená změna v území z plochy výroby na plochu obytnou smíšenou SO) byla
v návrhu pro opakované veřejné projednání zůstává podmíněna zpracováním územní studie a záměry
navržené v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz. V rámci
územní studie pořizovatel v zadání studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel, tzn. že v územní studii bude
stanovena, kromě jiného též intenzita využití pozemků v ploše P5, včetně podílu zeleně.
Jak již bylo uvedeno, pro zastavitelné plochy Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 a plochu přestavby P5 byly a i
nadále v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání zůstanou změny v těchto plochách
podmíněny zpracováním územní studie. V rámci územní studie budou stanoveny ještě podrobnější
podmínky prostorového uspořádání v předmětných plochách, než jaké stanoví územní plán. Tímto bude
námitce v podstatě vyhověno. ani projednávaný návrh ÚP Tišnov (při prvním veřejném projednání) nebyl
v rozporu se Zadání
Závěrem lze dodat, že m dle kapitoly g) pod bodem 2. Veřejně prospěšná opatření, písm. b), neboť
v plochách Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z8 i v přestavbové ploše P5 podmínil rozhodování v území zpracováním
územní studie, která je jedním z nástrojů územního plánování, kromě toho v plochách Z2, Z3, Z4, Z8 a P5
požadoval posouzení z hlediska vlivů na krajinný ráz, a navíc v ploše Z1 byla požadovaná intenzita využití
pozemků přímo stanovena v návrhu ÚP v doplňujících podmínkách využití území.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy je intenzita využití pozemku stanovena přímo nebo stanoven
způsob stanovení intenzity využití pozemků, byl a zůstává návrh ÚP Tišnov v souladu se Zadáním.
Co se týče v námitce zmiňovaných tzv. pokynů, k tomu se uvádí:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3) stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
Námitka č. 2
Vymezení území dotčeného námitkou
Plochy bydlení Zl, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, plocha smíšená obytné SO Z8, zejména pak plocha přestavby P5
podle návrhu ÚP Tišnov, vše v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
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Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu - objektu
bydlení na ulici U Pily č.p. 874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č.
470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Požadujeme závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat
současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a
následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba.
Odůvodnění námitky
Návrh územního plánu mění závaznou výšku regulativu zástavby pro bydlení z dnešních tří pater a půdní
vestavby na čtyři patra a půdní vestavbu v ploše bydlení Zl. V ostatních plochách bydlení Z2, Z3, Z4, Z5,
Z6, ploše smíšené obytné SO Z8, a ploše přestavby P5 ponechává stanovení výšky zástavby bez jakéhokoliv
omezení, pouze na územní studii.
Návrh územního plánu města Tišnov určený k veřejnému projednávání dne 6. 2. 2014 je v rozporu se
schváleným zadáním zastupitelstvem, které je závazné a žádnými pokyny nebylo měněno pro závazný
regulativ výšky zástavby v plochách bydlení B, BI, BR, a dále v plochách smíšených obytných SO a ploše
přestavby P5. V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, požadujeme závazné stanovení
počtu pater a výšky bytových domů v ploše přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený
regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnov 4. 37/1998 a následnými novelizacemi,
tj. max. tři NP a půdní vestavba.
Bezdůvodné navýšení pater bytových domů neschválené zastupitelstvem v závazném zadání umožní i
nikým nechtěné postavení půdních vestaveb na bytových domech o čtyřech patrech a tím dojde ke ztrátě
architektonického výrazu města Tišnov. V Tišnově se více než třicet roků dodržuje regulativ zástavby pro
bytové domy a není důvod toto opatření obecné povahy měnit. Z tohoto důvodu je oprávněně Tišnov
nazýván zahradním městem a při dodržení všech souvisejících urbanistických patření, bude i do budoucna
žádanou lokalitou pro bydlení. Pořizovatel je přitom povinen chránit kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistické struktury, a tedy se nemůže stavět na stranu stavebníka/developera, jak učinil
vyhověním jeho připomínce ohledně zrušení podlažnosti v ploše P5 (viz níže).
Máme za to, že vymezením plochy přestavby P5 bez jakékoliv výškové regulace či regulace podlažnosti,
které by byly obsaženy přímo v ÚP Tišnova, může dojít nenávratnému poškození charakteru Tišnova ve
všech směrech, nejen z hlediska ochrany přírody a rezidenční funkce dotčené lokality, ale především z
hlediska pohody zdejšího bydlení a kvality prostředí.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka, ve které podatel požaduje závazné stanovení počtu pater a výšky bytových domů v ploše
přestavby P5, a to zachovat současný stav vyjádřený regulativem v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města Tišnov č. 37/1998 a následnými novelizacemi, tj. max. tři NP + půdní vestavba, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Plocha P5 je v návrhu ÚP Tišnov vymezena jako přestavbová na pozemcích pily, která byla po odkoupení
novým vlastníkem zrušena a všechny její stavby byly odstraněny. Její původní způsob využití, který byl
v ÚPN SÚ Tišnov určen pro výrobní aktivity (V) (s podrobnějším určením Vp – výrobní podniky,
podnikatelské aktivity), byl v návrhu ÚP změněn na funkci smíšenou obytnou ozn. SO.
Změny v ploše P5 jsou, byly a zůstávají v návrhu ÚP podmíněny zpracováním územní studie a posouzení
vlivu na krajinný ráz. V rámci územní studie je oprávněním pořizovatele při stanovení jejího obsahu a
rozsahu v zadání požadovat mimo jiné ještě upřesnění výškové hladiny navrhované zástavby, a to na
základě posouzení této zástavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz, přičemž max. hladina zástavby
stanovená v územním plánu v předmětné ploše nesmí být překročena.
Současný výchozí stavu v daném území (přestavbová plocha P5) je takový, že rozhodnutím NSS 10 As
14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13. 1.
2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního
rozhodnutí“ Obchodní a školící centrum Trnec“. Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek
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na zpracování územní studie opět důvodný, neboť uvedené území není v současné době zatíženo
pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním limitovala přestavbovou plochu
pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro plochu P5 ( SO - smíšenou
obytnou) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části L. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách území podmíněno zpracováním územní studie“. Podmínky se týkají rozsahu a způsobu uspořádání
zástavby, včetně návrhu plošných a prostorových regulativů (např. výškové hladiny zástavby a intenzity
využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je detailní posouzení konkrétního záměru z hlediska
jeho vlivu na krajinný ráz. Plošné a prostorové regulativy stanovené v návrhu ÚP budou takto ještě
upřesněny.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, kterým je územní studie, a
pouze připouští, že výšková regulace hladiny zástavby a její stanovení je přípustné i na úrovni ÚP.
V upraveném návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání je nyní již stanovena max. hladina
zástavby v ploše P5 do 285 m n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, ne však překročena.
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov nebyly žádné „ závazné regulativy výšky zástavby“ stanoveny, neboť
obsahem zadání územního plánu v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. jsou teprve (a pouze)
formulované požadavky, a to mimo jiné požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch. V tomto smyslu bylo formulováno zadání ÚP Tišnov a následně v souladu s jeho
požadavky byl zpracován i návrh ÚP Tišnov. Požadavek, aby výšková hladina zástavby byla stanovena
stejným způsobem jako je tomu v závazné části ÚPN SÚ Tišnov (vydané obecně závaznou vyhláškou obce
č. 37/1998), nebyl ve schváleném zadání nikde uvede.
Z výše uvedeného vyplývá že návrh ÚP Tišnov není v rozporu se schváleným zadáním a námitka se
zamítá.
Námitka č. 3
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu - objektu
bydlení na ulici U Pily č.p. 874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č.
470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Návrh územního plánu určený k veřejnému projednávání dne 6.2.2014 obsahuje i navrhovanou plochu
přestavby P5. Je to plocha SO smíšená obytná určená územním plánem pro občanské vybavení a bytovou
výstavbu. Rozhodování o změnách v území v této ploše je podle návrhu ÚP podmíněno zpracováním
územní studie. Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu
ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit.
Stanovení pouhého požadavku na zpracování územní studie, namísto toho, aby byla plocha již v rámci
územního plánu regulována z hlediska podlažnosti, výškové regulace zástavby, koeficientu zastavění či
stanovením intenzita využití pozemků, nepovažuji za správný a zákonný postup. Obsahem územní plánu
výšková regulace může být. Vyhovění připomínce vlastníka pozemků v ploše P5 nebylo důvodné.
Odůvodnění námitky
Na str. 25 a 26 textové části návrhu ÚP jsou v bodě C.3. Plochy přestavby uvedeny k ploše P5, SO -plochy
smíšené obytné, doplňující podmínky využití území: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
- obsluha území — ze stávajících komunikací a inž. sítí
- respektovat podmínky OP železnice
- záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz "
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Na str. 69 a 70 textové části návrhu ÚP jsou v bodě L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, uvedeny k ploše P5 SO uvedeny
doplňující podmínky pro zpracování studie:
„- územní studie navrhne poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci
(např. občanskou vybavenost komerční, služby apod.), navrhne plošné a prostorové regulativy (např.
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku)
územní studie prověří vliv na krajinný ráz "
Podle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo
podmiňovat využití a uspořádám území nebo jejich vybraných částí.
Požadavek na zpracování územní studie je nedůvodný, její základní vymezení podle návrhu ÚP nebude
možné splnit, neboť poměr ploch zastavěných bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci (např.
občanskou vybavenost komerční, služby) je již předem dán pravomocným umístěním stavby „Obchodní a
školící centrum Trnec".
V textové části návrhu ÚP je na str. 63 v bodě F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu uvedeno, že „v plochách, u kterých je stanoven požadavek na
zhotoveni územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby
upřesněna touto územní studií. "
Tvrdíme, že pokud žádná maximální výšková hladina zástavby není v územním plnu stanovena, pak z
povahy věci nemůže být upřesněna územní studií.
Z návrhu územního plánu předloženému k projednání s dotčenými orgány státní správy a sousedními
obcemi na jednání 17.1.2013 vyplývá, že tehdejší varianta zastavění lokality přestavby P5 umožňovala
investorovi postavit vyšší typ bytového domu o pěti patrech a podkroví. Vlastník dotčených pozemků, Ing.
Milan Pangrác, se však v připomínce k návrhu územního plánu dožadoval změny výškové regulace plochy
P5 a zdůvodnil jí nezákonností, když ta má obsahovat detaily vztahující se k regulačnímu plánu. Napadl
tedy předchozí požadavek návrhu ÚP, že „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2. " Dále napadl regulaci pod bodem 3.8. tehdejšího návrhu, v níž
byla popsána tzv. výšková hladina zástavby.
V aktuálně projednaném upraveném návrhu ÚP je však na str. 47 k plochám smíšeným obytným SO
uvedeny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
■
,, výšková hladina zástavby:
o v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností
využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území jinak (kap. C. 2 Zastavitelné
plochy, C. 3 Plochy přestavby).
■
intenzita využití pozemků:
o v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby platí doplňující
podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3 "
K tomu je však třeba podotknout, že územní plán Tišnova o žádném regulačním plánu neuvažuje a
investorem deklarované nezákonnost je tedy pouze domnělá. Z vyhovění připomínce Ing. Pangráce se dá ale
dovodit, že trvá na variantě územního plánu ze září 2011, která v ploše přestavby P5 umožňovala postavení
osmipatrových bytových domů. Tato varianta je z hlediska územního plánování naprosto neudržitelná a
porušuje všechny závazné požadavky vyhlášek stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zejména
architektonický a urbanistický charakter území.
Textová část územního plánu podle bodu I odst. 1 písm. f) Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., povinně
obsahuje mj. stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
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krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Textová část regulačního plánu podle části I. odst. 2 písm. b) Přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
povinně obsahuje mj. podmínky ochrany krajinného rázu, například podlažnost, výšku, objem a tvar stavby.
Jak uvádí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2.2013, čj. 63 A 6/2012 - 227 (Rozhodnutí č: 2885,
Číslo: 9/2013 Sb. NSS), stanovení výškové regulace formou určení nepřekročitelné výškové hladiny v dané
ploše je přípustné již na úrovni územního plánu. Ve svém rozsudku soud dovodil, že „Byť z citovaných
ustanovení je poměrně patrný rozdíl v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové regulace v
předmětných typech územně plánovací dokumentace, nelze z uvedeného jednoznačně dovodit, že by
relativně konkrétnější stanovení výškové regulace zástavby již v územním plánu (např. uvedením počtu
nejvýše přípustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori nezákonné. ... Soud má za to, že
před zákonem obstojí, pokud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako
výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se
tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení výškové regulace již na
úrovni územního plánu formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních (již existujících) staveb, tedy v
podstatě určením nepřekročitelné výškové hladiny (v m n. m.), tak nelze samo o sobě označit za
protizákonné. "
K uvedenému dodáváme, že soud považoval stanovení výškové regulace za souladné se zákonem i v
případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše. V případě ÚP Tišnova však obce
v ploše P5 s regulačním plánem nepočítá.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka, ve které namítající uvádí, že požadavek na zpracování územní studie, kterou jsou v návrhu ÚP
podmíněny změny v přestavbové ploše P5 a rozhodování o nich, je nedůvodný a její základní vymezení
podle návrhu ÚP nebude možné s ohledem na umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" splnit,
se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podmínění rozhodování o změnách přestavbového území- plochy P5 (vymezená jako plocha smíšená
obytná SO) zpracováním územní studie je v souladu se Zásadami a cíly územního plánování a současného
výchozího stavu v daném území, neboť rozhodnutím NSS 10 As 14/2015 -59 ze dne 20.5.215 byla
zamítnuta kasační stížnost směřující do rozsudku KS Brno ze dne 13.1.2015 č.j. 62 A 82/2013-211, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí správních orgánů a věc týkající se územního rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem ke zrušení uvedeného rozhodnutí je požadavek na zpracování územní studie důvodný, neboť lze
splnit základní vymezení dle návrhu ÚP přestavbou plochy P5, neboť uvedené území není v současné době
zatíženo pravomocným rozhodnutím o umístění stavby, která by svým umístěním omezovala, limitovala
přestavbovou plochu pro zpracování územní studie. Další podmínky pro zpracování územní studie pro
plochu P5 s funkčnímu využitím SO (smíšené obytné) jsou stanoveny v návrhu ÚP v části „L. Vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách území podmíněno zpracováním územní studie“.
Podmínky stanovené v této části pro zpracování územní studie se týkají poměru ploch zastavěných
bytovými domy a ploch využitých pro jinou funkci a návrhu plošných a prostorových regulativů (např.
výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků) a další neopominutelnou podmínkou je prověření
vlivu budoucí zástavby na krajinný ráz.
Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A 6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků bylo stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie,
která v tomto případě stanoví další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se
zejména o již konkrétní podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné
ploše). Podmínkou zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a
intenzity využití pozemků. Soud ve svém rozsudku, jak namítající ve svém odůvodnění uvádí, pouze
připouští, že stanovení výškové regulace hladiny zástavby je přípustné i na úrovni ÚP. K tomu je třeba
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dodat, že tato konkrétní regulace je sice na úrovni ÚP přípustná, není však vynutitelná, a to obzvláště v tom
případě, když je stanovení prostorových a podrobnějších plošných podmínek využití v území v územním
plánu zajištěno podmínkou povinnosti zpracování územní studie a posouzením vlivů na krajinný ráz.
Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P5/ SO je rozhodování o změně v tomto území podmíněno
zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených, lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i
prostorové regulace pro budoucí zástavbu v této ploše považovat za splněný.
Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie pro plochu P5 s funkčním využitím SO souvisí
též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s požadavkem na zachování hodnot v daném území.
S přihlédnutím k předběžnému zpracování (zpracovatel: LÖWXspol., s. r, o., Doc. Ing. arch. Jiří LÖW a
Ing. Eliška Zimová, objednatel: Město Tišnov) posouzení vlivu původního záměru (stavba obchodního a
školícího centra) a předpokládaného záměru (bytové zástavby) je (i přes výše uvedené) v upraveném návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání stanovena max. hladina zástavby v ploše P5 do 285 m
n. m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů konkrétního
záměru na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nesmí však být překročena.
Námitka č. 4
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu - objektu
bydlení na ulici U Pily č.p. 874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č.
470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby nezákonně umístěna stavba
„Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba, která se tak stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. Vymezení
plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", je v
rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tuto stavbu pro své rozměry nelze umístit do plochy
přestavby P5.
Odůvodnění námitky
Do navržené plochy přestavby P5 byla umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" Tišnov, ulice
Brněnská, areál pily, a to rozhodnutím Městského úřadu Tišnov, odbor územního plánování a stavebního
řádu ze dne 19. 7. 2012 pod č.j. MUTI 17293/2012 rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ JMK") vydal dne 25. 7.
2013 pod č.j. JMK 110408/2012, sp. zn. S-JMK 110408/2012 OUPSŘ rozhodnutí, kterým územní
rozhodnutí změnil a v ostatním územní rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítl. Rozhodnutí KÚ JMK bylo
vyvěšeno na úřední desce KÚ JMK dne 25. 7. 2013, nabylo právní moci v srpnu 2013.
Konstatujeme, že územní rozhodnutí a rozhodnutí KÚ JMK byly napadeny dne 9. října 2013 žalobou
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska a sdružení Za sebevědomé Tišnovsko podanou ke Krajskému
soudu v Brně, protože umístění stavby považují za nezákonné. Pravomocně umístěná stavba se stala limitem
využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, uvedena. (k tomu viz
stránky
ÚÚR,
1000
otázek
ke
stavebnímu
právu:
http://www.uur.cz/1000otazek/?action=heslo&id=39&IDtema=22).
Jsme toho názoru, že umístění stavby „Obchodní a školící centrum Trnec" do areálu pily, a to do plochy
výrobních aktivit označené ve výkresu urbanistického řešení jako Vp/x, bylo nezákonné. Jestliže však již v
této ploše je tato stavba pravomocně umístěna a již bylo zahájeno stavební řízení k jejímu povolení, pak je
zjevné, že je nutno, aby územní plán zohlednil negativní vlivy s touto stavbou spojené. Stavba „Obchodní a
školící centrum Trnec" však není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části, nijak
uvedena.
K tomu se pojí fakt, že tato stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" nemůže být umístěna do plochy
přestavby P5 - plochy smíšené obytné (SO) - podle projednávaného návrhu ÚP Tišnov, neboť na str. 64
textové části návrhu ÚP v kap. F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
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podmínek ochrany krajinného rázu, jsou uvedeny doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby:
„velikost plochy pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné (SO) - max. 2500 m²". Celková plocha
parcel lokality přestavby P5 je celkem 14 100 metrů čtverečních. Z této celkové výměry je podle územního
řízení pro komerční využití stavbou „Obchodního a školicího centra Trnec" určeno 10 000 metrů
čtverečních. Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na
žádosti podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři
bytové domy neurčité podlažnosti.
Ačkoliv stavební úřad městského úřadu Tišnov v odůvodnění územního rozhodnutí k této stavbě uvedl, že
„je v souladu i s nově připravovaným územním plánem, podle něhož se navrhovaný záměr nachází v ploše
smíšené obytně, která realizaci takovéhoto záměru umožňuje.", což následně zopakoval žalovaný Krajský
úřad Jihomoravského kraje ve svém vyjádření k žalobě, opak je pravdou. S ohledem na výše zmíněné
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v kap. F.3. je totiž umístění této stavby v rozporu se
stávajícím územním plánem Tišnova i s projednávaným návrhem územního plánu, protože přesahuje max.
2500 m².
V žádných územně analytických podkladech (jak v těch platných do podzimu 2012, tak těch současně
platných) závazných pro udržitelnost rozvoje není v ploše přestavby P5 uvažováno o ploše smíšené obytné,
a je jen spekulace, proč se takto nevhodně určená plocha do územního plánu vůbec dostala. Plocha smíšená
obytná má za úkol, umístit do ploch bydlení polyfunkční zástavbu občanské vybavenosti a bydlení. Podle §
8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s
ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území
na plochy bydlení a občanského vybavení. Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro
bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a
dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout
pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Máme za to, že vymezení plochy přestavby P5, v níž je již pravomocně umístěna stavba „Obchodní a školící
centrum Trnec", je v rozporu s požadavky § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to také z důvodu, že plánované
využití plochy P5 může narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižovat kvalitu prostředí
souvisejícího území. Není podle našeho názoru dále souladné se stavebním zákonem a jeho prováděcí
vyhláškou plochu rozdělit na cca 70 % pro komerční občanské vybavení (Obchodní a školicí centrum
Trnec) a pouze cca 30 % pro bytovou výstavbu. Parkovací dům pro komerční využití je podle výpočtu plně
využit předpokládanou návštěvností centra a tak nelze umístit plošně parkující automobily ani na zbývající
plochu kolem tří osmipatrových domů. To se ještě neuvažuje o nutné zeleni a veřejném prostranství.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka, ve které namítající uvádí, že do navržené plochy přestavby P5 byla rozhodnutím o umístění stavby
nezákonně umístěna stavba „Obchodní a školící centrum Trnec", přičemž tato pravomocně umístěná stavba,
která se tak stala limitem využití území, není v návrhu ÚP Tišnova, jak v jeho textové, tak v grafické části,
uvedena, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov.
Vzhledem k výše uvedenému pravomocnému rozhodnutí KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 C 82/213-211však
není v návrhu ÚP vymezená přestavbová plocha P5 umístěním stavby „Obchodní a školící centrum Trnec“
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nijak zatížena ( nedošlo k pravomocnému umístění této stavby), není proto tato plocha P5 ve vztahu
k podmiňující územní studii stanovené návrhem ÚP limitována. Rozhodnutí o umístění konkrétní stavby,
jako stávající limit v ploše P5, nebude proto v upraveném návrhu ÚP zmiňováno.
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov, nebylo územní rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ zmiňováno, neboť v době, kdy byl projektantem návrh ÚP pro veřejné projednání
upravován, bylo známo, že toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou. Kromě toho byla zástavba v této ploše
v návrhu podmíněna zpracováním územní studie v rámci jejíhož zpracování by musela být všechna
pravomocná rozhodnutí v souladu s dosud platným ÚPN SÚ Tišnov plně respektována. Napadaný nesoulad
s uvedenou max. plochou 2 500 m² pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných a plochou
pozemků zastavěných stavbou“Obchodního a školícího centra Trnec“ nebyl prokázán, namítající započítává
i pozemky pro komunikace a parkování, které měly sloužit i další, pravděpodobně bytové zástavbě.
Nicméně po zrušení územního rozhodnutí se údaje týkající se stavby „Obchodního a školícího centraTrnec“
jeví jako bezpředmětné.
Namítajícím zmiňovaný nesoulad s § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyl ve vymezení přestavbové plochy P5
(jako plochy smíšené obytné SO), na pozemcích, na kterých byl umístěn areál pily a truhlářství a které jsou
v ÚPN SÚ vymezeny jako stávající plocha Vp – výrobní podniky, podnikatelské aktivity s indexem /x –
opatření pro zlepšení životního prostředí, shledán. Podmínka daná tímto indexem /x byla v návrhu ÚP
naopak splněna tím, že tato plocha byla vymezena pro takový způsob využití (tj. plochu smíšenou obytnou
SO), který právě v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vyloučil umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše. Vymezení přestavbové plochy P5, jako plochy smíšené obytné,
bylo zvoleno zejména proto, že zohledňuje v takto stanoveném způsobu využití stávající podmínky v jejím
okolí (tj. přilehlou dosti frekventovanou silnice II/379, blízkost trati na Brno a vlečky do rozvodny
v Hradčanech, nedalekou původní zástavbu rodinnými domy a navazující lesní pozemky na svahu hory
Klucaniny, na jejímž úpatí byl areál pily založen) a splňuje tak jeden ze základních požadavků schváleného
zadání ÚP (část pod písm. c) Požadavky na rozvoj území) , tj. cit.: „ v rámci územního plánu vytvořit
územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem,
dostupnými službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských
zdrojů“.
Námitka č. 5
Vymezení území dotčeného námitkou
Plocha přestavby P5 podle návrhu ÚP Tišnov v k. ú. Tišnov.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Jsem spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu - objektu
bydlení na ulici U Pily č.p. 874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č.
470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
Obsah námitky
Namítáme, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a
urbanistického hodnoty. Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich
vlastnických práv, přičemž může být řešena jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše
P5. Dojde také ke snížení ceny našich nemovitostí.
Zájem na realizaci záměru „Obchodní a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován
vymezením plochy P5, je čistě soukromý a nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického
práva.
Odůvodnění námitky
Zbytek výměry plochy P5, a to cca 4000 metrů čtverečních, je určen pro bytovou zástavbu. Na žádosti
podané v létě roku 2011 policii ČR o povolení sjezdu z pozemku jsou na výkrese namalovány tři bytové
domy neurčité podlažnosti. Takto zcela nevhodně umístěné bytové domy možná až o osmi patrech jsou ve
vztahu k oboustranné sousední zástavbě rodinnými domy porušením všech urbanistických a
architektonických koncepcí města Tišnov a výrazně sníží pohodu bydlení na sousedních pozemcích. Nově
vymezovaná plocha P5 tedy nerespektuje stávající charakter území, jeho architektonické a urbanistického
hodnoty.
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Vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální zásah do našich vlastnických práv a může být
řešeno jiným způsobem, než jak je tomu v návrhu ÚP Tišnova v ploše P5, a to v rámci ploch občanského
vybavení - komerční zařízení - OK. Plochy Z31 a Z32 jsou podle mého názoru dostačující pro komerční
zařízení, prodejny velkoplošné typu market a není nutné pro ně vymezovat plochu a umisťovat je v ploše
P5, což se nicméně de facto již stalo rozhodnutím stavebního úřadu o umístění stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec".
Plochy Z31 a Z32 jsou podle návrhu ÚP plochy pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním
tahu silnice 11/385 a řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním, resp. severním okraji
města. Návrh ÚP výslovně zmiňuje, že jejich vymezení má sloužit jako „opatření proti nadměrnému
zatěžování centra města dopravou". To, že bude nadměrně zatíženo území s rodinnými domy v okolí plochy
P5, a to nejen dopravou vyvolanou stavbou tohoto centra a plánovanými bytovými domy, ale s nimi
souvisejícími negativními imisemi v podobě rušení hlukem, vibracemi, zastíněním, narušením soukromí
apod.
Na nepotřebnost vymezení plochy P5 (SO), v níž již byla pravomocně umístěna na ploše cca 10 000 metrů
čtverečních velkoplošná prodejna, komerční zařízení „Obchodní a školící centrum Trnec", pak ukazuje i
samotné odůvodnění ÚP Tišnova, v němž pořizovatel na str. 152 vypořádal připomínku č. 18
pana Blahy. V odůvodnění je uvedeno, že „ Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně
zastoupeno, nové požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a
III. třídy. ... V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i
plochy občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního
zařízení typu market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy."
Dále k tomu uvádíme, že ve schváleném zadání ÚP je i požadavek: „ Uzemní plán prověří kapacity a
územní rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. " Této připomínce č. 11 - v níž
bylo poukázáno na to, že ve studii obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována
naprostá dostatečnost tohoto občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra
maloobchodních řetězců, s tím, že zadání nebylo splněno - na str. 149 pořizovatel nevyhověl. Uvedl k tomu:
„ V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „ Benzina" u silnice
11/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773." Jak vidno, požadavek ze zadání ÚP splněn
nebyl, návrh územního plánu vymezuje dostatečné plochy pro obchodní zařízení, nicméně do plochy P5 je
přesto umisťováno „Obchodní a školící centrum Trnec".
Záměry výstavby „Obchodního a školícího centra Trnec" spolu s bytovými domy, zatím neujasněných
výškových rozměrů, budou mít podle mého názoru negativní dopady na kvalitu prostředí z hlediska hluku,
vibrací, obtěžování prachem, popílkem, plyny či parami, emisemi výfukových plynů (a to i z jiných vozidel
než zásobovacích), tedy negativními imisemi. Je zde odůvodněná obava z celodenního hluku zásobovacích
vozidel v areálu centra. U nemovitostí v přilehlých zahrádkách, mezi něž patří i mé nemovitosti, nebude
možné v klidu aktivně prožívat chvíle odpočinku. Při jižním (respektive severním) proudění větru
nezasáhnou tyto zplodiny pouze nejbližší, tedy sousední pozemky, ale exhalace se budou šířit do větších
vzdáleností. Předmětná stavba „Obchodní a školící centrum Trnec" pak neobsahuje řešení umístění izolační
zeleně v souvislosti s omezením vlivu na pohodu bydlení, a následnému umožnění vzniku civilizačních
chorob v této jinak pro bydlení vyhovující lokalitě.
V souvislosti s těsným sousedstvím rodinných domů, včetně pozemku a na něm stojícím rodinném domu v
našem vlastnictví, je lokalita určena pro stejný typ zastavění a následná výstavba takto velkého obchodního
centra trvale sníží hodnotu nemovitostí z důvodu ztráty pohody bydlení. Uvedené by tak vedlo jak k zásahu
do našich práv na příznivé životní prostředí, v právu na nerušené užívání své nemovitosti, ale také k zásahu
do našich vlastnických práv, neboť cena námi vlastněných nemovitostí by se v případě uskutečnění záměrů
v ploše P5 dle územního plánu snížila.
K pojmu „pohoda bydlení" či „kvalita prostředí", k jejímuž narušení vymezením plochy P5 a realizací
záměrů v ní, odkazujeme na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 21280/99-32. Při praktické
aplikaci se za pohodu bydlení považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
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hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu,
osluněním apod. Aktuální stavebně správní předpisy pracují s pojmem „kvalita prostředí", ten však
obsahově naplňuje stejná kritéria jako „pohoda bydlení". Konkrétně lze zmínit § 25 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, tj. např. dodržení vzájemných
odstupů staveb.
K pohodě bydlení či kvalitě prostředí se vyslovil také NSS v rozsudku ze dne 2. 2. 2006, č.j. 2 As 44/2005116, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 5/2006, v němž odkázal na stejné principy pohody bydlení,
které zmínilo MMR ve svém stanovisku. NSS ve svém rozsudku uvedl následující: „Pohodou bydlení" lze
podle jedné z možných definic, která se snaží tento pojem kategorizovat subjektivně, rozumět takový stav,
kdy někdo bydlí v klidu, spokojeně, příjemně a šťastně (viz MarekHanák, Pohoda bydlení, Právní rádce
internetová verze, 28. 4. 2005, http://pravniradce.ihned.cz/). Z objektivistického úhlu pohledu lze „pohodou
bydlení" rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro
všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení
je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro zabezpečení pohody bydlení se
pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech (z obdobně
pojaté definice vychází ve své praxi Ministerstvo pro místní rozvoj, viz Marek Hanák, cit. dílo). Nejvyšší
správní soud se ve svém výkladu legálního pojmu „pohoda bydlení" přiklání k druhé z výše nastíněných
definic, tedy definici objektivistické, která lépe odpovídá ústavním principům zákazu libovůle a
neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), nicméně
podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže
zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života osob, kterých se má
stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohledněni těchto subjektivních
hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu
bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním
místních zvláštností dané lokality. "
Plně odkazujeme na výše citovaný rozsudek NSS a tvrdíme, že souhrn subjektivních i objektivních činitelů
tvořících kvalitu bydlení a zvláštnosti dané lokality bude vymezením plochy přestavby P5 vůči nám zásadně
narušen.
K otázce posouzení proporcionality uvádíme, že Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 9.
2005, č. j. 1 Ao 1/2005 - 98 zformuloval obecný postup při přezkumu opatření obecné povahy. Ve své
judikatuře dovodil, že dotčení vlastníci mohou být územním plánem dotčení nikoliv pouze v míře, kterou
lze po každém vlastníkovi spravedlivě požadovat. V případech, kdy nebude možné dosáhnout ústavně
legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování jinak, je možné učinit do práv vlastníků zásah,
který tuto spravedlivou míru přesahuje, a to i proti jejich vůli. Jinak řečeno, lze do vlastnických práv
dotčených vlastníků územním plánem zasáhnout i v míře, kterou nelze spravedlivě požadovat po každém
jiném vlastníku pozemku, avšak za dodržení principů proporcionality (zájem, který bude územním plánem
sledován, musí převažovat nad zájmem dotčeného vlastníka, a zároveň nebude moci být dosaženo takového
zájmu jiným způsobem) a minimalizace zásahu do práv (tedy v míře, která bude dotčeného vlastníka
omezovat co nejméně).
Jako vlastníci nemovitosti dotčené vymezením plochy P5 tvrdíme, že zájem na realizaci záměru „Obchodní
a školící centrum Trnec" a bytových domů, který je sledován vymezením plochy P5, je čistě soukromý a
nijak nepřevažuje nad zájmem na ochraně našeho vlastnického práva. Ba přímo naopak, jak plyne z těchto
našich námitek.
Ochrana vlastnického práva patří mezi základní pilíře moderního demokratického právního státu. Bez
jednoznačné, spolehlivé a transparentní ochrany vlastnictví není garantován svobodný soukromý život
jednotlivce a jeho blízkých. Projevem důležitosti vlastnického právaje zakotvení jeho ochrany v ústavní
rovině, v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Podle odstavce 4 tohoto článku je vyvlastnění nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
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Důsledky vymezení plochy P5 podle návrh ÚP Tišnov jsou pro nás a naše práva nepřiměřené. Ve vztahu k
našim vlastnickým právům nebyl dodržen požadavek minimalizace zásahu do práv.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka, ve které je namítáno, že nově vymezovaná plocha P5 nerespektuje stávající charakter území, jeho
architektonické a urbanistického hodnoty a že vymezení plochy přestavby P5 představuje neproporcionální
zásah do vlastnických práv namítajících, včetně snížení ceny jejich nemovitostí, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Přestavbová plocha P5 je v současně platném ÚPN SÚ Tišnov vymezena na pozemcích v té době
provozované pily a truhlářství a byla vymezena jako plocha výrobních aktivit Vp - zahrnující zejména
výrobní podniky a podnikatelské aktivity, a to s indexem /x – opatření pro zlepšení životního prostředí.
V návrhu ÚP je proto vymezena jako plocha přestavbová se způsobem využití jako plocha smíšená obytná
SO. Plochy smíšené obytné (v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)jsou určeny k polyfunkčnímu
využití, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není
účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství,
asanační služby. Tedy z uvedeného je zcela zřejmé, že změna způsobu využití z plochy výrobních aktivit
na plochu smíšenou obytnou je výrazně příznivější z hlediska možných vlivů na okolní životní prostředí a
k pozemkům a stavbám namítajících i z hlediska pohody bydlení výrazně šetrnější, než tomu bylo až do
nedávna, když zde byla po dlouhá léta provozována pila a truhlářská dílna a když dle regulativů v ÚPN SÚ
Tišnov zde bylo možno v případě zrušení pily situovat opět nějaké jiné výrobní aktivity. Nelze proto
opodstatněně tvrdit, že by vymezení plochy smíšené obytné namísto původní plochy pro výrobní aktivity
zapříčinilo snížení cen okolních nemovitostí a snížení pohody bydlení jejich obyvatel.
Podmínkou pro rozhodování v území bylo (a v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
zůstává) zpracování územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem k navržené změně
původního funkčního využití této plochy se nejedná o neproporcionální zásah, naopak změna způsobu
využití spolu s podmiňující podmínkou zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz pro
změny v území napomůže lepšímu posouzení budoucích záměrů v souladu s požadavky kladenými na
přestavbovou plochu návrhem ÚP.
Rozsudkem KS Brno z 13.1.2015 č.j. 62 S 82/213-211 byla zrušena rozhodnutí správních orgánů, a to MÚ
Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu č.j. OUPSŘ/6876/2012/Ma ve spojení s rozhodnutím
KrÚ JMK , přičemž tato rozhodnutí se týkala rozhodnutí o umístění stavby „Obchodní a školící centrum
Trnec“. O kasační stížnosti bylo NSS rozsudkem ze dne 20.5.2015 pod č.j. 20 As 14/2015-59 rozhodnuto
tak, že kasační stížnost se zamítá.
Rozhodnutí o umístění stavby „Obchodního a školícího centra Trnec“ bylo zrušeno zejména z toho
důvodu, že jeden z podkladů (konkrétně biologické hodnocení) byl doložen až k řízení o povolení této
stavby, přičemž toto hodnocení ve svém výsledku tuto stavbu připouštělo. Z rozsudku tedy nevyplynulo, že
by tato stavba byla v tomto území nepřípustná, tj. že by např. byla v rozporu s platným ÚPN SÚ Tišnov
nebo že by okolní životní prostředí zatěžovala negativními vlivy nad přípustnou míru danou zvláštními
právními předpisy a normami. V rámci územního řízení bylo prokázáno, že záměr „Obchodního a
školícího centra Trnec“ by svým umístěním i provozováním nesnížil kvalitu prostředí okolního území nad
přípustné hodnoty a tedy ani pohodu bydlení obyvatel rodinných domů v tomto území.
Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí týkající se stavby „Obchodní a školící
centrum Trnec“ bylo zrušeno rozhodnutím KS Brno ve spojení s rozhodnutím NSS, zůstává v návrhu
upraveném pro opakované veřejné projednání rozhodování v přestavbové ploše P5 podmíněno zpracováním
územní studie, přičemž rozsah a cíl územní studie vč. vymezení limitů, kterými se bude územní studie
zabývat, je již v současné době jasně a věcně uvedeno v upraveném návrhu ÚP pro opakované veřejné
projednání, a to v části C. Přestavbové plochy a v části L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, včetně stanovení podmínek pro
její pořízení.
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23) Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, podání: ze dne 13. 2. 2014 pod č.
j. MUTI 3395/2014 MěÚ Tišnov
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace,
statutární zástupce : MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Tišnov p.o.
Adresa /Sídlo: Purkyňova č.p. 279, Tišnov 666 13
Věc: Připomínka k návrhu nového Územního plánu Tišnova
Organizace :
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
Statutární zástupce: MUDr. Bořek Semrád, CSc. ředitel nemocnice Tišnov p.o.
Adresa :
666 16 Tišnov, Purkyňova č.p. 279
Důvod námitky:
Záměr na modernizaci Nemocnice Tišnov p.o. v nadcházejícím období byl schválen zřizovatelem, jímž je
KÚ Jm kraje, v závěru roku 2013. Záměr vychází ze zpracované dokumentace Modernizace Nemocnice
Tišnov, jejíž II. etapa výstavba lůžkového traktu situovaná na stávajícím pozemku nemocnice parc. č. 1481
k.ú Tišnov v bezprostřední blízkosti stávající budovy, zasahuje do části nezastavěného pozemku lesa
(PUPFL), který je ve vlastnictví města Tišnova. Námitka byla vyvolána Vyjádřením z hlediska ÚP k tomuto
záměru (MěÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu pod zn.MUT11454/2014/OÚPSŘ/DM
ze dne 21.1.2014), ve kterém je uvedeno, že pozemky p. č. 1477/1, p. č. 1477/4 a p. č. 2428 v k. ú. Tišnov
se dle platného ÚPN SÚ Tišnov nachází v krajinné zóně přírodní ozn. Zlp – lesoparky, kde je výše uvedený
záměr nepřípustný. V projednávaném návrhu územního plánu Tišnov jsou tyto pozemky obdobně vymezeny
jako součást plochy přírodní, ve které je tento záměr rovněž nepřípustný.
Lokalizace přístavby lůžkového traktu na pozemku nemocnice Tišnov je v souladu s jeho funkčním
vymezením dle stávajícího ÚP na místě demolovaného východního pavilonu. Respektuje celistvost
pozemku nemocnice, který slouží jako městský park a zachovává jeho stávající vzrostlou kvalitní zeleň..
Poloha nového objektu přístavby je limitována ochranným pásmem vzdušného vedení VN a terenní
konfigurací ve východní části stávajícího pozemku nemocnice.
Záměr na modernizaci nemocnice Tišnov vyžaduje s odkazem na pořízenou dokumentaci nezbytnou
dopravní obsluhu, napojenou z ulice Purkyňovy. Prověřováním jiných možností dopravního napojení a
obsluhy celého areálu včetně lůžkového traktu nebylo i s přihlédnutím k terénnímu převýšení nalezeno
efektivní a ekonomicky zdůvodnitelné řešení, které by nezasáhlo do části sousedních pozemků p. č. 1477/1
(dle KN druh pozemku lesní pozemek), p. č. 1477/4 (dle KN druh pozemku lesní pozemek) a p. č. 2428 (dle
KN druh pozemku ostatní plocha a způsob využití ostatní komunikace) v k. ú. Tišnov.
Získání části pozemku PUPFL v uvedeném rozsahu záboru pro jeho budoucí zástavbu a pro dopravní
plochy i zařízení technického vybavení je podmínkou nebytnou k uskutečnění záměru modernizace
nemocnice v Tišnově ve veřejném zájmu.
Údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a to :
Vlastnické právo: Město Tišnov, nám Míru 111, 666 01 Tišnov
Pozemky: p. č. 1477/4 (dle KN druh pozemku lesní pozemek), p. č. 1477/1 (dle KN druh pozemku lesní
pozemek) a p. č. 2428 (dle KN druh pozemku ostatní plocha a způsob využití ostatní komunikace) v k.ú.
Tišnov
Odůvodnění připomínky :
Nemocnice využívá zákonné možnosti uplatnit v rámci lhůty na projednávání nového ÚP Tišnova
připomínku, jejímž cílem je rozšíření stávajícího pozemku Nemocnice Tišnov o části nezastavěných
pozemků nyní ve vlastnictví města Tišnova (cca 785 m²). Vyhovění připomínce umožní provedení
příslušné změny připravovaného územního plánu spočívající v začlenění požadovaných částí pozemků do
plochy občanského vybavení veřejného , která je pro areál nemocnice vymezena v projednávaném návrhu
územního plánu Tišnov. Tato požadovaná úprava umožní, aby zamýšlená výstavba lůžkového traktu
nemocnice Tišnov byla situována v souladu s novým územním plánem Tišnov. Na získaných částech
předmětných pozemků bude provedena i přeložka stávající účelové komunikace.
Nemocnice proto využívá zákonné možnosti uplatnit v rámci stanovené lhůty při projednávání nového
ÚP Tišnova námitku, jejímž účelem je provedení takové změny projednávaného návrhu územního plánu,
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která by umožnila realizaci lůžkového traktu nemocnice Tišnov na pozemcích dle grafické přílohy k textu
připomínky.
MUDr Bořek Semrád
Ředitel Nemocnice Tišnov p.o.
Příloha (povinná):
Výkres vymezeného území dotčeného námitkou v měř. 1 : 1000
kopie Informace o dotčených pozemcích (cuzk.cz)
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitka, ve které Nemocnice Tišnov p. o., zastoupená MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem nemocnice,
požaduje, aby v územním plánu Tišnov byla na částech pozemků p. č. 1477/1; 1477/4 a 2428 v k. ú. Tišnov
(o výměře cca 785 m²) vymezena zastavitelná plocha pro rozšíření stávající plochy občanského vybavení
veřejného (ozn. OV) za účelem umístění plánované stavby lůžkového traktu Nemocnice Tišnov, se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Podání, ve kterém Nemocnice Tišnov p. o., zastoupená MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem nemocnice,
požadovala, aby v územním plánu Tišnov byla na částech pozemků p. č. 1477/1; 1477/4 a 2428 v k. ú.
Tišnov (o výměře cca 785 m²) vymezena zastavitelná plocha pro rozšíření stávající plochy občanského
vybavení veřejného (ozn. OV) za účelem umístění plánované stavby lůžkového traktu Nemocnice Tišnov,
vyhodnotil pořizovatel jako námitku. K tomuto závěru dospěl na základě informací získaných od
Jihomoravského kraje, vlastníka pozemků i staveb Nemocnice Tišnov, kterou zřídil jako svou příspěvkovou
organizaci, přičemž ve zřizovací listině se kromě jiného uvádí, že tato příspěvková organizace ve správních
řízeních jedná jménem vlastníka, tj. Jihomoravského kraje.
Pozemky p. č. 1477/1 (druh pozemku dle KN: lesní pozemek); 1477/4 (druh pozemku dle KN: lesní
pozemek) a 2428 (dle KN druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) v k. ú. Tišnov,
jejichž část o výměře cca 785 m² požaduje v námitce Nemocnice Tišnov začlenit do svého areálu, jsou ve
vlastnictví Města Tišnova a jeho zastupitelstvo nemělo v této věci ani po jednání se zástupci Nemocnice
Tišnov a též Jihomoravského kraje jednoznačný názor. Umístit část plánované stavby lůžkového traktu
nemocnice na tyto pozemky bylo, jak uvádí sám podatel námitky (viz vyjádření odboru územního plánování
ze dne 21. 1. 2014), v rozporu se současně platným územním plánem sídelního útvaru Tišnov, a proto v té
době uplatnil i tuto námitku.
Následně však nechal investor Nemocnice Tišnov zpracovat alternativní architektonickou studii pod názvem
„Modernizace Nemocnice Tišnov II. etapa lůžkový trakt – úprava 2014“ (zhotovitel STUDIO Z Brno,
06/2014), která byla odboru územního plánování MěÚ Tišnov doručena spolu se žádostí o vyjádření. V této
studii byl celý navrhovaný záměr dle platného ÚPN SÚ Tišnov umístěn v zastavěném území v ploše pro
občanské vybavení a sport, ozn. OZ – zdravotnická a sociální zařízení a toto jeho situování už rozšíření
plochy občanského vybavení nevyžadovalo. K tomuto alternativnímu záměru se vyjadřovalo i Město
Tišnov, které uvítalo, že nebude nutno překládat stávající účelovou komunikaci (pozemek p. č. 2428)
v úseku podél Nemocnice Tišnov. Tato komunikace, která je hlavní přístupovou cestou na horu Klucaninu a
na rozhlednu na jejím vrcholu, by totiž musela být přeložena na soukromý pozemek p. č. 1492/1 v k. ú.
Tišnov (vlastnické právo: SJM Kupský Václav a Kupská Marie).
Vzhledem k tomu, že jednání o výkupech pozemků od soukromých vlastníků jsou většinou velmi
problematické, kromě toho by muselo dojít i k záborům PUPFL (pozemků určených k plnění funkce lesa)
na úpatí hory Klucaniny a proti těmto zásahům lze očekávat odpor místních občanských sdružení i místních
občanů, uvítalo Město Tišnov předloženou druhou alternativní architektonickou studii záměru
„Modernizace Nemocnice Tišnov II. etapa – lůžkový trakt úprava 2014“, která městu umožnila první
alternativu architektonické studie neakceptovat, podanou námitku zamítnout a přitom uskutečnění
modernizace Nemocnice Tišnov nebránit.

____________________________________________________________________________ 139
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

24) Itself s.r.o., podání: ze dne 17. 12. 2013 pod č. j. MUTI /2013 MěÚ Tišnov

itself s.r.o.
Adresa /Sídlo: Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
Věc: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Tišnov a vyhodnocení
předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území a o jejich zveřejnění a vystavení
Ze společného jednání, které se uskuteční dne 6. února 2014 v 17:00 hod. ve velkém sále Městského
kulturního střediska Tišnov v ul Mlýnská 152 v Tišnově, se omlouváme.
Prosíme o respektování našeho vyjádření číslo 12/003673 ze dne 19. 12. 2012, které zůstává nadále
v platnosti.
Přílohou: Situace s orientačním umístěním trasy dálkového optického kabelu DOK-SELF (modře) a KTR
(zeleně) v k. ú. Tišnov.
Vyjádření č.j. 12/003673
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce, ve které itself s.r.o. požaduje, aby v textové části návrhu ÚP Tišnov byla zahrnuta jejich
infrastruktura v souladu s poskytnutými údaji v ÚAP aktualizovaných v roce 2012, a to včetně předpokladu
jejího dalšího rozvoje, aby v rámci projektových příprav staveb a jejich územních a stavebních řízení byla
ve spolupráci s firmou SELF servis, spol. s r. o., řešena i tato komunikační infrastruktura, přičemž konkrétní
rozvoj elektronické komunikační sítě však v daném časovém horizontu nejsou schopni specifikovat, se
vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
V textové části odůvodnění projednávaného návrhu ÚP Tišnov byla uvedena stávající technická
infrastruktura, včetně telekomunikačních vedení a jejich ochranného pásma. Konkrétně bylo uvedeno, že
řešeným územím procházejí trasy dálkových kabelů. Tyto trasy jsou vyznačeny v koordinačním výkresu, a
to v souladu s aktuálními ÚAP ORP Tišnov. A dále bylo uvedeno, že rozvojové lokality budou napojeny na
stávající systém v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. Kromě toho bylo a v návrhu ÚP
upraveném pro opakované veřejné projednání zůstává v podmínkách využití stanovených téměř pro
všechny plochy s rozdílným způsobem využití vymezených na správním území města Tišnova přípustné,
případně podmíněně přípustné, vedení technické infrastruktury, tedy i vedení podzemního
telekomunikačního vedení. Z uvedeného vyplývá, že požadavku společnosti iteslf. s.r.o. bylo v podstatě
vyhověno již v projednávaném návrhu ÚP Tišnov. Kromě toho je nyní v upraveném návrhu ÚP pro
opakované veřejné projednání v textové části ( „výrokové“) v kapitole D. Koncepce veřejné infrastruktury
a podmínek pro její umísťování pod nadpisem D.2.4. Elektronické komunikace uvedena v Koncepci rozvoje
uvedeno, že „nejsou navrhovány nové trasy ani nové plochy pro umístění sítí a zařízení elektronických
komunikací; v případě potřeby je v rámci navržených podmínek většiny ploch s rozdílným způsobem
využití možno umísťovat další vedení či zařízení těchto sítí“.
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3. Seznam námitek podaných ve stanovené lhůtě v rámci řízení dle ust. § 52
stavebního zákona, které byly k návrhu územního plánu uplatněny
(opakované veřejné projednání)

č. podatel
1 Kuchař Jiří Ing. Vlasty Pittnerové 1454/7, 621 00 Brno
2 Blaha Jiří, Těsnohlídkova 833, 66603 Tišnov

číslo jednací
doručeno
MUTI 11158/2016 28.4.2016
MUTI 11152/2016 29.4.2016

3
4
5

Schovánek Tomáš a Schovánková Jana Ing., Těsnohlídkova 847, MUTI 11873/2016 04.05.2016
66603
Blaha Jiří, Těsnohlídkova 883, 66603 Tišnov
MUTI 11804/2016 04.05.2016
Jančařová Marie, Šikulova 1362, Předklášteří
MUTI 11784/2016 04.05.2016

6

Krejčí Miroslav, Hanákova 424, 66603 Tišnov

7
8
9
10

Řezníček Jaroslav, Ing., Hanákova 423, 66603 Tišnov
Mičková Ladislava, JUDr., U Pily 874, 66601 Tišnov
Pangrác Milan, Ing., Vohančice 67, 66601 Tišnov
Duda Jan, Pejškov 28, 66601

MUTI 11747/2016
MUTI 11744/2016
MUTI 11836/2016
MUTI 11735/2016
MUTI 12076/2016

04.05.2016
04.05.2016
04.05.2016
04.05.2016
06.05.2016

4. Návrhy rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění, uplatněné k návrhu
územního plánu v rámci řízení dle ust. § 52 stavebního zákona (opakované
veřejné projednání)
1) Ing. Jan Kuchař, podání: ze dne 28.04.2016 pod č. j. MUTI 11158/2016 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Jan Kuchař
Adresa/ Sídlo: Vlasty Pittnerové 1454/7, 621 00 Brno
Námitka:
Věc: Námitka proti návrhu Územního plánu města Tišnov
Podatel:
Jan Kuchař, Vlasty Pittnerové 1454/7, 621 00 Brno, vlastník pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 2466/467,
2466/515, 2466/562
Jako vlastník výše uvedených pozemků podávám námitku proti návrhu Územního plánu města Tišnov.
Žádám, aby ve všech obrazových přílohách, které jsou přílohami návrhu Územního plánu města Tišnov,
byla plocha Zl uvedena jako plocha k prověření územní studií (čili označena jako „/U") a aby pořizovatelem
této studie byla při jejím zadávání zhotoviteli skutečně zařazena celá plocha Z1 do rozsahu území řešeného
touto studií.
Odůvodnění:
V textové části návrhu územního plánu je několikrát konstatováno, že v lokalitě Hony za Kukýrnou bylo
doplněno vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, mimo jiné o zbytkovou (dosud nezastavěnou) část plochy Zl (bydlení).
(Viz též bod 32 v přehledu částí řešení návrhu ÚP Tišnov, které byly od prvního veřejného projednání
změněny).
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Toto doplnění požadavků je správné. při pořizování předchozí Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou
(v r. 2015) pořizovatel bez jakéhokoliv zdůvodnění zahrnul
o své vůli do řešeného území pouze část
plochy Zl.
V obrazových přílohách však nyní všude u plochy Zl stále chybí údaj ,/U". Jest tedy nezbytné, aby všude,
kde tento údaj chybí, byl doplněn a tato plocha byla všude označována jako „Zl/U".
Návrh rozhodnutí o námitce:

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Vymezení ploch pro územní studii se v grafické části upraví v souladu s textovou částí a s bodem č. 32
přílohy k veřejné vyhlášce [Veřejná vyhláška vydaná Městským úřadem Tišnov č.j. MUTI
7065/2016/OÚP/ČH]. Vzhledem k výslovnému zakotvení v námitce uvedené zbytkové části plochy Z1
jakožto jedné z ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územním
studie, v textové části a v příloze k veřejné vyhlášce (viz bod 32) je tato otázka považována za projednanou
s veřejností.

2) Zástupce veřejnosti Jiří Blaha, podání: ze dne 17.04.2016 pod č. j. MUTI
11152/2016 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Zástupce veřejnosti Jiří Blaha
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
Podání námitek k Návrhu územního plánu města Tišnov veřejně projednávaném 27. 4. 2016.
Námitka č. 1.
Podávám námitku proti Příloze k oznámení o konání veřejného projednávání návrhu územního plánu Tišnov
a vyhodnocení vlivu územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území konaného dne, a to části nazvané
Přehled části řešení návrhu ÚP Tišnov, které byly od prvního veřejného projednání změněny.
Odůvodnění námitky.
V přehledu, který je nedílnou součástí návrhu územního plánu je bod bodem 2) napsáno, že plocha Z 72
byla použita pro plochu sídelní zeleně Zl-zeleň ostatní a izolační podél silnice II/379 v lokalitě Hony za
Kukýrnou. Takové číslo silnice v lokalitě Hony za Kukýrnou není!
Bod č. 4, Lhůta pro pořízení územních studií byla stanovena na 4 roky. Nikde v návrhu územního plánu ani
v Odůvodnění není tato podmínka stanovena, natož odůvodněna. V návrhu územního plánu se na str. 72 a
73 v bodě L. stanovují plochy, kde je ve změnách v území požadováno pořízení územních studií. Tyto
plochy jsou vyjmenovány ale o časové platnosti územní studie se nikde nemluví. Stejně tak i v Odůvodnění
návrhu je na str. 122 a 123 pod bodem 9. 11. napsáno o stanovení ploch pro pořízení územních studií a dále
o stanovení platnosti lhůty pro pořízení územních studií, ale žádná lhůta není stanovena.
Bod 12) V koordinačním výkresu byla opravena barva hranice pásma 50 metrů od kraje lesa kolem
Květnice. Přírodní památka Květnice již v současné době nemá stanoveno ochranné pásmo. Tato památka
již nemá ochranné pásmo, ale je to pásmo stavební ochrany 50 metrů od chráněného území ne lesa. Toto
ochranné pásmo lesa je zachováno a ve výkresu znázorněno.
Bod 20) Tady se uvádí, že pro stanovení výškové hladiny zástavby v přestavbové ploše SO P5 byla
stanovena výšková hladina 285 m.n.m. výškového systému Bpv. Bohužel se nikde ve studii neuvádí, jestli
je to výška hřebene střech anebo výška římsy a nikde ve studii není stanovená základní výška plochy, od
které se tento výškový údaj stanovuje!
Poté následuje záhada s devíti ztracenými body, které byly změněny. Bod č. 37. Tady se nám autor tohoto
snaží vnutit, že územní plánování je o podrobnostech půdních vestaveb.
Bod č. 39. V zastavitelné ploše Z8 byla stanovena max. výšková hladina zástavby 3 NP+ podkroví nebo
ustupující podlaží (viz předběžné posouzení vlivu na krajinný ráz). Tady bych si dovolil namítnout, že
autor tohoto bodu předběžnou studii vlivu na krajinný ráz od pa Ing. arch Lőwa nikdy nečetl. Tato studie
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stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky Kukýrna 13, Kukýrna 14 a
Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené konvizuální celky totiž tvoří celou
plochu SO Z8.
Bod č. 40. Tady se tvrdí, že pro novou zástavbu byla stanovena výšková hranice max 3+ 1, mimo lokalit,
kde si přeje investor více pater. Neuvěřitelný soulad s§ 18 a§ 19 stavebního zákona o cílech a úkolech
územního plánování.
Bod č. 61. Byl změněn způsob využití plochy s areálem letního kina, kdy z plochy OV byl prostor z důvodu
veřejného lesoparku změněn na OK občanskou komerční! Neznám důvod, proč by se musela z důvodu
oplocení a zpřístupnění této plochy lesoparku občanům tato plocha měnit na OK občanskou komerční!
Bod č. 64. V tomto bodě se autor snaží tvrdit, že Dům U palce ul. Jungmanova byl označen jako „objekt
charakterizující místní prostředí. Dovolil bych si poznamenat, že takto veřejně slengem popsaná stavba je
patrně dům s názvem Pernštejn a číslem popisným 70 na ul. Jungmanova. Ve výkresové části je v
koordinačním výkresu tato plocha domu namalována modře bez jakékoli identifikace a tato barva je stejná,
jak nedaleká řeka Svratka. U tohoto domu se nic nemění, neboť již na str. 51 prvního projednávané varianty
územního plánu, bylo toto označení stejné: historicky významné stavby.
Dále vznáším námitku proti skutečným změnám v návrhu územního plánu určeném k druhému veřejnému
projednávání, které ovšem nejsou v dokumentu zahrnuty.
Je to především změna v plochách SO, kde v prvním návrhu byl na str. 64 pod písmenem F. 3. v
doplňujících podmínkách stanoven regulativ-velikost ploch pro občanské vybavení - plochy smíšené obytné
(SO)-max. 2 500 metrů čtverečních. To již v současném návrhu není a proto to musí být změna!
Také se někam ztratila část podmínek: Pro změny využití území a přestavbu budou pro ochranu a rozvoj
urbanistické struktury města respektovány podmínky. Je to devět podmínek a ty už nejsou.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 2:
Námitce č. 1 v bodě č. 2 se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Plocha Z 72 byla použita pro plochu sídelní zeleně ZI – zeleň ostatní a izolační podél silnice II/377 v
lokalitě Hony za Kukýrnou. Označení silnice II/379 představovalo zjevnou písařskou chybu (překlep),
silnice tohoto označení se v lokalitě opravdu nevyskytuje. Ve výroku [kap. C.2 Zastavitelné plochy] i
odůvodnění územního plánu [kap. 9.3.1. oddíl 1) Zastavitelné plochy] je nyní toto označení uvedeno
správně. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o chybu v psaní, která nemá žádný dopad na věcné řešení
(jež nadto není podatelem rozporováno), lze považovat takovéto vyhovění námitce za adekvátní.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 4:
Námitce č. 1 v bodě č. 4 se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Lhůta pro pořízení územní studie byla stanovena na 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu Tišnov. V
rámci prvního veřejného projednání byla řádně projednána lhůta pro pořízení územních studií dokonce v
délce 6 let, na základě poslední judikatury (např. rozsudek Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 23. 09.
2015, sp. zn. 40 A 4/2015-131) byla nicméně lhůta pro opakované veřejné projednání upravena na dobu 4
let. Tato lhůta z textu návrhu pro opakované veřejné projednání vypadla chybou v psaní (v předchozích
textech se tento údaj opakuje, ve výsledném textu pro veřejné projednání byl toliko nedopatřením,
pravděpodobně při přepisování nebo doplňování textu, vypuštěn), byla nicméně výslovně obsažena v bodě
č. 4 Přílohy k Veřejné vyhlášce k oznámení o konání opakovaného veřejného projednání a v tomto směru
je tak i upravenou lhůtu jistě možno vnímat jako projednanou.
Podané námitce se nicméně samozřejmě vyhovuje a ve výroku územního plánu [kap. L. Vymezení ploch a
koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie: lhůta
pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence
územně plánovací činnosti – do 4 let od nabytí účinnosti ÚP Tišnov] i v odůvodnění územního plánu [kap.
9.11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou
pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Lhůta pro pořízení územních studií (do 4 let od
nabytí účinnosti ÚP Tišnov) je stanovena s ohledem na povinnost obce každé 4 roky vyhotovit „Zprávu o
uplatňování územního plánu“, kde se prověří, zda byla územní studie vyhotovena, nebo zda podmínka

____________________________________________________________________________ 143
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

vyhotovení územní studie nadále trvá, případně zda se nezměnily podmínky pro tuto územní studii.] je
nyní předmětný údaj uveden výslovně a správně.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 12:
Námitka č. 1 v bodě č. 12 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
V tomto případě se jedná o přizpůsobení územního plánu skutečnostem, jež jsou reálně dány zejména
zákonem č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, a navazujícími předpisy. Pořizovatel požádal Krajský
úřad Jihomoravského kraje jakožto příslušný orgán ochrany přírody o stanovisko k této části námitky č. 1.
Ve stanovisku Krajského úřadu ze dne 08.06.2016, č. j. JMK 87440/2016, bylo k námitce podatele
potvrzeno, že přírodní památka Květnice byla nově vyhlášena nařízením č. 1 Jihomoravského kraje ze dne
24. 09. 2014, zveřejněném v částce 1 Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje. V čl. 4 nařízení,
týkajícího se vymezení ochranného pásma, je uvedena formulace: „Ochranné pásmo přírodní památky ve
smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
nevzniká.“ Význam této formulace je blíže vysvětlen jednak v návrhu na vyhlášení této přírodní památky,
jednak v důvodové zprávě a to následovně:
„Zvláště chráněné území Květnice tvoří logicky ohraničený kopec s lesními porosty prudce se zvedající
nad okolní terén, kdy většině území, vzhledem k charakteru terénu, nehrozí rušivé vlivy z okolí. Z
uvedených důvodů nebyl důvod zachovat stávající ochranné 50 metrové pásmo, které zde vzniklo dle § 37
odst. 1 zákona o ochraně přírody. Rušivé vlivy z okolí, související zejména s případnými záměry
umísťování výstavby v blízkosti hranic přírodní památky, by mohly teoreticky hrozit pouze podél části
východní hranice chráněného území, kde do její těsné blízkosti (tj. i do stávajícího 50 m ochranného
pásma) již zasahuje stávající zástavba (sídliště, škola apod.).
Nejcennější část tohoto území je však zaregistrována jako významný krajinný prvek s názvem „Lada nad
sídlištěm“ a jako taková požívá dostatečnou ochranu. Významné krajinné prvky jsou dle § 4 odst. 2
chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození
nebo zničení významného krajinného prvku, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové
úpravy, změny kultur pozemků a další činnosti. Registrovaný významný prvek zde tedy plní funkci
ochranného pásma přírodní památky více než dostatečně.
Zbytek potenciálně ohroženého území podél východní hranice chráněného území se překrývá s pozemky
do vzdálenosti 50 m od hranice lesních pozemků (tzv. ochranné pásmo lesa), které mají ochranný režim
daný ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto
ustanovení je k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa nutný souhlas orgánu státní správy
lesů. Vzhledem k výše uvedenému nebylo ochranné pásmo zvláště chráněného území zřízeno.“
Krajský úřad v uvedeném stanovisku dále zdůvodnil, že ochranné pásmo, jeho vyhlášení a ochranný režim
upravuje ustanovení § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jehož text je ovšem
formulován tak, že teoreticky umožňuje dva rozdílné právní výklady, a to na jedné straně ten, že zvláště
chráněné území nemůže existovat bez ochranného pásma (tento se zakládá na druhé větě ust. § 37 odst. 1),
a na druhé straně ten, že ochranné pásmo se vyhlašuje jen tehdy, je-li třeba zabezpečit zvláště chráněné
území před rušivými vlivy z okolí (tento výklad se opírá o větu první ust. § 37 odst. 1).
V právní praxi převážil druhý uvedený výklad, který si vyžádala i praxe odborná, neboť nastává řada
případů, kdy je potřebné vyhlašovat chráněná území bez ochranného pásma, např. proto, že to umožňuje či
vyžaduje konfigurace terénu a specifikum předmětu ochrany. Je skutečností, že se může jednat o výklad
sporný, neboť ačkoli z ustanovení § 37 odst. 1 nepochybně plyne, že lze vyhlásit ochranné pásmo i v
menším rozsahu, než by bylo ochranné pásmo ze zákona, případně ochranné pásmo nepravidelné a při
některých úsecích ochranné pásmo nevyhlásit, zůstává otázkou, zda zákon v současném znění umožňuje
úplné vyloučení ochranného pásma.
V daném případě je nicméně rozhodující, že nařízení kraje, jež zde stanoví zcela výslovně absenci
ochranného pásma, je závazným právním předpisem vydaným v přenesené působnosti ve věcech, v nichž
je k tomu kraj zákonem zmocněn [viz ust. § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)], a
pořizovateli ani jinému orgánu činnému v územním plánování na úrovni obcí nepřísluší posuzovat jeho
zákonnost, je-li účinné a nebylo-li zrušeno (nebo alespoň pozastavena jeho účinnost) příslušným orgánem
(zrušit nařízení kraje pro rozpor se zákonem či jiným právním předpisem může v důsledku toliko Ústavní
soud ČR na návrh věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu – viz ust. § 83

____________________________________________________________________________ 144
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

odst. 3 zákona o krajích).
V obecné rovině lze ještě doplnit, že intepretaci Jihomoravského kraje, jenž vydal uvedené nařízení,
odpovídá novela zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jež je v současné době projednávána
a jež by měla pro futuro současné výkladové otazníky zcela odstranit. Aktuálně poslední návrh textu ust. §
37 odst. 1 v projednávané novele zní: „Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné
krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze
vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné
pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné
pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky
nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. Orgán ochrany přírody
může při vyhlášení zvláště chráněného území stanovit, že se zvláště chráněné území vyhlašuje bez
ochranného pásma.“
S ohledem na vše výše uvedené tedy není pochybením, když ve výkresové části územního plánu Tišnov
není přítomen zákres ochranného pásma přírodní památky Květnice. Zákres přírodní památky plně
odpovídá zákresu, který je součástí nařízení č. 1 Jihomoravského kraje ze dne 24. 09. 2014 o zřízení tohoto
chráněného území, jak potvrzuje i uvedené stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 20:
Námitka č. 1 v bodě č. 20 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Stanovení výškové hladiny v přestavbové ploše SO P5 se věnuje odůvodnění územního plánu v kap. 9.6.
[Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu]. Základní výška, ze které se vychází,
tzv. výchozí výškový bod, je přitom dána v bodě č. 6 přílohy k nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení
geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich
používání (Technické parametry závazných geodetických systémů). Pro stanovení výškové hladiny
zástavby v přestavbové ploše SO P5 byla takto stanovena výšková hladina 285 m n. m. výškového
systému Bpv (285 m n. m. – metrů nad mořem, výškového systému Balt po vyrovnání). Pro bližší
vysvětlení: výškovým systémem Baltský po vyrovnání (zkratka Bpv) se označuje výškový systém
používaný v České republice a dalších zemích. Jeho výchozím výškovým bodem (bodem s nulovou
nadmořskou výškou) je nula stupnice vodočtu umístěného na břehu Baltského moře v Kronštadtu
(nedaleko Petrohradu). Systém je dále definován souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání
nivelačních sítí. Výškové bodové pole tvoří Česká státní nivelační síť (následník bývalé Československé
státní nivelační sítě – ČSJNS) a používá se normální výška (tzv. Moloděnského). Výchozí nivelační bod
české sítě – Lišov – má v tomto systému nadmořskou výšku 564,760 m.
Jde-li pak o namítanou otázku „výškové hladiny zástavby“, resp. zda se má jednat o výšky hřebene střech
či výšku říms, odpověď na tuto otázku vyplývá z odůvodnění územního plánu, kde je popsáno, z čeho
územní plán vychází [viz kap. 9.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu].
Poskytovatelem geodetických prací, Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, bylo provedeno zaměření výšky
hřebene stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily v roce 2012: „Geodetické zaměření
hřebenů střech Areál Pily Tišnov – Trnec“, pro potřeby města a projektantů, jako podpůrný materiál pro
stanovení prostorových regulativů v této lokalitě. Z odůvodnění územního plánu, v němž je popsáno, z
čeho regulace územního plánu vychází, tedy logicky vyplývá, že se bude při posuzování maximální
výškové hladiny jednat o porovnávání střešních kót (hřebenů střech).
V územním plánu se zakotvuje, že plocha proluky (na ploše SO P5) bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Tato plocha bude nutně prověřena územní studií, strategická poloha lokality to vyžaduje. Výslednému
řešení bude potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a to i z hlediska výběru vhodného zpracovatele. Jedná se
o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce rozvoje města a
jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 37:
Námitka č. 1 v bodě č. 37 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Odůvodnění územního plánu vysvětluje v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu], že půdní vestavby patří svou podrobností do prostorových regulativů, protože ovlivňují
zásadním způsobem výšku, podlažnost a charakter zástavby. V podmínkách prostorového uspořádání
(zejména pro občanské vybavení, a tedy i pro plochy smíšené obytné) byla přitom navržena možnost
využití střešního prostoru nejen pro půdní vestavby, ale též pro realizaci ustupujícího podlaží, a to s
ohledem na charakter okolní zástavby.
Bod 37 tedy zcela zjevně poukazoval na změnu, že v určitých vhodných, územním plánem vymezených
plochách (např. plochy smíšené obytné či občanského vybavení), je možné realizovat kromě půdních
vestaveb, které slouží k využití volných nevyužitých půdních prostor (stávající střešní prostory) beze
změny výšky budovy, i změnu dosavadní bytové jednotky nástavbou, konkrétně formou ustupujícího
podlaží. Na základě shora uvedeného lze shrnout, že stanovení podmínek prostorového uspořádání, tedy
tak aby byla zajištěna i možnost využití nástaveb formou ustupujícího podlaží s ohledem na charakter
okolní zástavby mimo využívání stávajících půdních prostor, je jedním z úkolů územního plánování.
Při posouzení potřeby takové změny v území je možné konstatovat, že je přínosem zejména s ohledem na
životní prostředí, a to vzhledem k nulovému záboru zemědělského půdního fondu, což je nesporný obecně
prospěšný veřejný zájem a zároveň umožňuje uspokojování potřeby bydlení i pro budoucí generace.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 39:
Námitka č. 1 v bodě 39 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Podatel upozorňuje na fakt, že v zastavitelné ploše Z8 byla stanovena maximální výšková hladina zástavby
3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, přestože v předběžné studii vlivu na krajinný ráz od Ing. arch.
Löwa bylo doporučeno omezení zástavby na max. 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží.
Na začátek je třeba uvést, že plocha Z8 (lokalita „pod Květnicí“) tvoří okrajové pásmo severně od již
zastavěného území sídlištěm Květnice. Zastavitelná plocha Z8 je vymezená jako plocha smíšená obytná a
je navržena zejména pro rozvoj bydlení (s možností rodinných i bytových domů) a pro občanské vybavení.
Sídliště Květnice nejseverněji uzavírá ulice Králova, tvořená čtyřpatrovými panelovými domy a
čtyřpatrovými objekty Centra sociálních služeb. Jedná se o odlesněné úbočí kopce Květnice s mírně
spádnicovým terénem, který přechází směrem ke komunikaci III/3773 na Lomnici v podstatě do roviny.
Dále je faktem velmi podstatným, že Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou
zpracované společností LÖW & spol., s.r.o., není závazným podkladem, ale jeho smyslem bylo vytvořit
informační základ pro pořizovatele, potažmo zhotovitele územního plánu.
Původním záměrem bylo spíše uvolnění regulativů v této oblasti, případně se přiklonit jen ke stanovení
povinnosti zpracování územní studie pro každé rozhodování o změnách v území, kterou by byla stanovena
i maximální výšková hladina zástavby. Na základě výsledků prvního veřejného projednání návrhu opatření
obecné povahy však převážil názor, že existuje silná obava z nedostatku regulace této oblasti, a proto se po
odborném zvážení celé situace pořizovatel spolu se zhotovitelem návrhu územního plánu přiklonil k
navýšení celkového objemu regulace zásahů do území na ploše Z8, a to především kvůli značnému
potenciálu této oblasti.
Zpracovatel vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních podmínek. Učinil tak v
kapitole F.2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, konktrétně v
podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. Zastavitelné plochy a C.3. Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležité je třeba považovat
kapitolu F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu, kde je jasně vymezeno, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení
územní studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna
touto územní studií. Tímto došlo k nastavení zásadní ochrany krajinného rázu, neboť ke každému
konkrétnímu záměru bude zapotřebí souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 12 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Navýšení maximální výškové hladiny je tak odrazem ochrany veřejného zájmu na uspokojování potřeb
obyvatel města, obzvláště s ohledem na úmysl pořizovatele, že v dané lokalitě nemusí být situovány
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výlučně rodinné domy. Zastavitelné plochy je nutné vymezovat tak, aby byla pokryta potřeba různých
skupin obyvatel a byl tedy zohledněn i ekonomický aspekt možné výstavby pro občany města, kteří si
nemohou dovolit realizaci stavby rodinného domu. Pořizovatel se tímto způsobem snažil o náležité
vyrovnání tendencí části soukromých zájmů k omezení výstavby na minimum, části soukromých zájmů na
výstavbě a podnikání v této oblasti a veřejných zájmů na uspokojování širokého spektra potřeb občanů, a
zároveň na šetrném přístupu k životnímu prostředí a ochraně přírody a krajiny, resp. k minimalizaci zásahů
do krajinného rázu. Z tohoto důvodu bude při rozhodování o změnách v území vypracovávána územní
studie, příp. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Pořizovateli se takto zvolené řešení jeví jako jediné,
které relevantně koordinuje zájmy soukromé a veřejné.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 40:
Námitka č. 1 v bodě č. 40 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Návrh územního plánu je zpracován v souladu s § 18 a 19 zákona č. 183/2006, Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), neboť mimo jiné vytváří předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a uspokojuje potřeby současné
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Stanovení různé výškové hladiny
zástavby v různých plochách na území města samo o sobě nijak nemůže porušovat ust. § 18 a 19
stavebního zákona. Právě stanovování podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb v jednotlivých plochách s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, je jedním z
úkolů územního plánování.
Výšková hladina zástavby byla stanovena s ohledem na charakter území, nové zastavitelné plochy byly
prověřeny Preventivním hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou a Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha P5 – bývalá pila v Trnci (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014) a respektují
toto hodnocení. Územní plán dále stanovuje možnost upřesnění výškové hladiny (resp. podlažnosti) na
základě územní studie a dále umožňuje stanovení výškové hladiny v zastavěném území, v souladu s
charakterem okolní zástavby.
Pro novou zástavbu bytovými domy v Tišnově byla výšková hladina zástavby upravena na max. 3 NP +
podkroví nebo ustupující podlaží (obdobně jako v ÚPN SÚ Tišnov), pokud není jinak (konkrétněji)
stanovena. K tomu viz kapitola F.3 - zvyšování podlažnosti v zastavěném území je přípustné pouze na
základě posouzení souladu s charakterem okolní zástavby a podmínky nezhoršení pohody bydlení a
ochrany krajinného rázu; v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní studie a
prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna touto územní studií.
Je třeba mít na zřeteli, že maximální výšková hladina stanovená územním plánem není jediným
regulativem, který dopadá na každý jednotlivý stavební záměr. Zcela jiná bude situace tam, kde je každé
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie či posouzením vlivu záměru na
krajinný ráz, a kde tedy bude výšková hladina závazně stanovena těmito nástroji. Jak bylo uvedeno výše,
nelze tak tvrdit, že samotné připuštění rozdílných výškových hladin napříč územím města představuje
nenaplnění úkolů a cílů územního plánování. Naopak se jedná o zákonem vyžadovanou koordinaci
soukromých zájmů na výstavbě a uspokojování kulturních a civilizačních potřeb a veřejných zájmů na
estetických a urbanistických hodnotách, stejně jako na ochraně krajinného rázu.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 61:
Námitka č. 1 v bodě č. 61 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Podatel zpochybňuje úpravu vymezení plochy areálu letního kina Tišnov pro opakované veřejné
projednání. V návrhu územního plánu pro první veřejné projednání byla tato plocha vymezena jako plocha
občanského vybavení veřejného (OV). Přípustné využití zde umožňovalo pouze stavby, činnosti a zařízení
občanského vybavení veřejné infrastruktury a s ním související služby.
Na základě prvního veřejného projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem identifikoval
nesoulad současného i plánovaného budoucího využití areálu letního kina Tišnov s tímto vymezením a dal
pokyn zpracovateli uvést vymezení této plochy do souladu s reálným i s plánovaným využitím, tak aby
bylo možno ve větší míře uspokojit veřejný zájem související s kvalitou trávení volného času pro občany
města Tišnova.
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Vypořádání těchto otázek se podrobně věnuje odůvodnění k námitce č. 8 téhož podatele. Nad rámec tam
uvedeného lze ještě vysvětlit, že již v současné době město Tišnov, které je vlastníkem areálu letního kina,
využívá část areálu ke komerčním účelům a zbylou část pronajímá jiným podnikatelským subjektům.
Areál letního kina přitom není v současné době využíván v dostatečné míře a neposkytuje služby
uspokojující dostatečně poptávku veřejnosti. Město Tišnov proto připravuje jeho rozsáhlou rekonstrukci, s
níž souvisí i plán na novou výstavbu wellness centra včetně restaurace, tak aby byla pokryta poptávka
občanů po těchto službách.
Zároveň je předpokládána úprava hlediště kina včetně jeho zázemí. U navazující zalesněné části areálu je
počítáno s rekultivací na lesopark, včetně umístění dětských herních prvků (lezecká stěna, dětské hřiště).
Úprava vymezení z plochy občanského vybavení veřejného na občanské vybavení komerční (OK) byla
tedy provedena z toho důvodu, že stanovené podmínky využití této plochy všechny veřejnosti v budoucnu
přístupné aktivity v plném rozsahu umožňují. Uvedené oplocení nebylo podmínkou pro stanovení
doplňujících podmínek, bylo uvedeno pouze v té souvislosti, že polyfunkčně využívaný areál bude
pravděpodobně v budoucnu alespoň v některých částech oplocený a případně střežen. Tyto podrobnosti
nicméně již dále nebudou přímo v územním plánu popisovány.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v bodě č. 64:
Námitka č. 1 v bodě č. 64 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Objekt č. p. 70 (Pernštejn), slangově veřejností nazývaný jako dům „U Palce“, byl v textové části návrhu
územního plánu pro první veřejné projednání označen jako objekt charakterizující místní prostředí a
tradici. Vymezení bylo provedeno na základě průzkumů a rozborů území, které předcházely návrhu
územního plánu. Zde byly vytipovány objekty, které sice nejsou památkově chráněné, ale jejich ochrana je
důležitá pro zachování kontinuity, historické paměti a doložení stavitelské zralosti v různých vývojových
etapách výstavby města Tišnova. Jedná se o architekturu, která je dokladem kulturní vyspělosti obyvatel
ve snaze zachovat tyto hodnoty budoucím generacím.
Barevné vymezení objektů charakterizující místní prostředí a tradici v grafické části návrhu územního
plánu pro opakované veřejné projednání se jeví pořizovateli jako jednoznačné, je definované modrou
plochou s černým liniovým ohraničením; barva není při pozorném prohlédnutí totožná s řekou Svitavou.
Část námitky č. 1 ve věci neuvedení Změny ve stanovení doplňujících podmínek prostorového
uspořádání zástavby v plochách SO v příloze k oznámení o konání opakovaného veřejného
projednání
Návrh rozhodnutí o námitce č.1 v uvedené části:
Námitka č. 1 ve věci neuvedení Změny ve stanovení doplňujících podmínek prostorového uspořádání
zástavby v plochách SO v příloze k oznámení o konání opakovaného veřejného projednání se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Výčet upravených doplňujících podmínek prostorového uspořádání zástavby v plochách SO byl uveden v
textové části návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání, lze tedy mít také za to, že tato
změna byla projednána s veřejností. Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu.] vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití byly odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích
fázích zpracování územního plánu, a to na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní
úrovni (průběžně aktualizované metodické informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního
plánování). Odůvodnění tohoto postupu se dále podrobně dotýká odůvodnění k námitce č. 5 téhož
podatele, na něž se na tomto místě pro stručnost a přehlednost odkazuje.
Část námitky č. 1 ve věci „ztráty části podmínek“
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1 v uvedené části:
Námitka č. 1 ve věci „ztráty části podmínek“ se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
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V návrhu územního plánu pro první veřejné projednání byla na str. 65 textové části obsažena podkapitola
„Pro změny využití území a přestavbu budou pro ochranu a rozvoj urbanistické struktury města
respektovány podmínky“. Po přezkoumání pořizovatel spolu s určeným zastupitelem došel k závěru, že
tyto podmínky jsou v podstatě identické s podmínkami obsaženými v předchozí podkapitole „Podmínky
ochrany krajinného rázu“ (str. 64). Z tohoto důvodu byl návrh pro opakované veřejné projednání upraven
ve smyslu sloučení těchto podmínek do kapitoly „Podmínky ochrany krajinného rázu, ochrany a rozvoje
hodnot území“ a veřejně projednán. Po obsahové stránce je tedy tato část námitky nedůvodná.
Námitka č. 2.
Namítám, že v návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením
plochy přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy soukromými.
Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění: „řeší požadavek
vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské vybavení" stává přímým
porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že § 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat stav
území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech jsem o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu nenašel.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů jsem nic z výše uváděných požadavků nečetl.
V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. Nejsem si vědom, že bych se při čtení textů územního
plánu o něčem výše uvedeném dočetl.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! V případě včasného pořízení takovéto studie,
která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být prověřením tato lokalita
určena k
individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č.2:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není

____________________________________________________________________________ 149
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato
plocha vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto
případě požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V
textové části ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V
ÚPNSÚ je dále uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská.
Provozovna má negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise
popílku). Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči
okolní obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci
bylo tak dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což
bylo dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z
roku 2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné,
že by bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této
plochy. V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do
střednědobých a dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen.
Zároveň pak tato změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního
plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly
zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly
územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě,
že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha
bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která
přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy
navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo
kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími
odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze
dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města
vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které
svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na
severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný
ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území;
v sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení,
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu.
Prověření územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat
zvýšenou pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování
urbanistické koncepce rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření
příležitosti. Z tohoto důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto
nemohlo v budoucnu dojít. Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o
konkrétním budoucím využití ploch, tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro
tyto plochy konkretizována územní studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití
reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné
s reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu,
vytvářejícího krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale
naopak žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků
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(ostatně jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby).
Samotné přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je
však v rámci územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva
byly navrženy z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů
vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona
zvláštní právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby
je požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem
soukromým (souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci
využití ploch SO je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro
bydlení a rozhodování o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie,
která patří mezi priority města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití
přestavbové plochy P5. Celkově se tak tvrzení podatele námitky jeví jako nepodložené, přičemž je namístě
uvést, že vymezení přestavbové plochy P5 jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního
veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze
prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu
shora uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví
základní koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní
studie má kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy
nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití
strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak
samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace,
kdy bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude
široký okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie
navrhne možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v
území vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, či zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a
soukromých zájmů nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha
bude využívaná tímto způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry,
není to již předmětem řešení územního plánu.
Námitka č. 3.
Namítám, že jednotlivé plochy SO uváděné v návrhu územního plánu mají při své shodnosti využití
naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání dne 27. 4. 2016 je na straně 16
zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území
- obsluha území - z navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí O respektovat
navržený koridor VT1
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- respektovat podmínky OP Květnice -vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu
- výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující
podlaží
- intenzita využití pozemků- rodinné domy-zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy-zastavěná
plocha pozemku max. 40 %
- charakter zástavby-příměstská zástavba
- struktura zástavby-řadové uspořádání, respektující uliční prostor
Je to zajímavé tím, že se sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil
počet pater, ale max. výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie
posouzení vlivu na krajinný ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální
výškovou hladinu pouze 2+1 pro plochu Z8! Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde
zveřejněno.
Dále je nesmírně zajímavé, z čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se
počítají chodníky a parkoviště. Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v
praxi realizován!
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu stanoveny počty pater a poměr
výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento poměr nelze
stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu!
Tady to není?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a ta stanovuje výškovou hladinu 285
m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i osmipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj o nikde nezkontrolovatelné výšce 285 m.n.m„
Prostorová exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Podatel poukazuje v této námitce na rozdílně definovanou prostorovou regulaci jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v
území, tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro
rozdílnou morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení
prostorových regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji
regulovat ty plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena
maxima pro intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde
konkrétnější parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je
umožněna tím, že se jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na
kterou navazuje plocha Z8, je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
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regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je
výškově složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky
hřebene stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem
geodetických prací, Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech
Areál Pily Tišnov – Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje
maximální výškovou hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících
staveb.
Jak již bylo uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je však oproti
ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má za úkol
ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového uspořádání
v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které bude
respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice II.
třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz.
V souhrnu vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně
odůvodněny rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
Námitka č. 4.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustnému využití ploch bydlení ve všech
variantách.
Na str. návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str. 46, 47 a 48 v podmínečně
přípustném využití uvedeno:
Podmíněně přípustné využití:-související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se
jedná o pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67 :
doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu- (plochy bydlení B, BR,
BH) - podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního charakteru - velikost
pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon anebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej); 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu tak byly v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla v
kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu, omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním
zákonem a jeho příslušnými vyhláškami.
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Námitka č. 5.
Namítám, že návrh územního plánu předloženém na veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ
velikosti plochy pozemku obchodního využití v plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno
na str. 64 návrhu územního plánu z roku 2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů
čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá
využitá pro tuto komerční aktivitu mimo ploch OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské
komerční mají stanoven poměr ploch zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným
i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka č. 5 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly odstraněny
některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to na
základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr
ploch zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a
služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde
není podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude
pořízena územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na druhou část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy
občanského vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ.
Plochy jsou určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby,
tělovýchovu a sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické
infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená,
izolační, lesopark). U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný
poměr.
Námitka č. 6.
Namítám, že stanovení plochy přestavby č. 34 a č. 35 neodpovídá potřebám parkování u letního kina. V
posouzení vlivu těchto ploch a rámci SEA nejsou nikde tyto plochy vyhodnoceny, jenom na str. 51 se v
tabulce záboru můžeme dočíst o velikosti plochy přestavby č. 34. Ta je násobně menší jak plocha
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přestavby č. 35 a přesto zabírá plochu 1018 metrů čtverečních. Tato plocha je na straně letního kina ul.
Hornická. Plocha přestavby č. 35 je bez udání výměry a podle velikosti se sousední plochou může mít tak
4 000 metrů čtverečních. Tato plocha parkoviště zasahuje do plochy čerstvě vysázených stromů
pořízených za dotace min. život. prostředí a svoji velikostí je snad určena na parkování nákladních
automobilů! Žádám, aby tato plocha P 35 nebyla v územním plánu stanovena, neboť plocha parkování P
34 je svoji kapacitou dostatečná.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 6:
Námitka č. 6 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 6:
Z návrhu územního plánu vyplývá, že přestavbová plocha P34 má výměru 1018 m2 a přestavbová plocha
P35 má výměru 607 m2. Určení výměr je uvedeno v textové části odůvodnění návrhu územního plánu v
kapitole 14.3. [Tabelární vyhodnocení lokalit s navrženou změnou využití]. Odůvodnění územního plánu v
kap. 9.4.1. [Koncepce dopravní infrastruktury, oddíl Statická doprava] vysvětluje, že plochy přestavby P34
a P35 pro parkování u letního kina jsou navrženy pro parkování osobních vozidel. Plocha P34 o velikosti
1018 m2 je určena pro 40 parkovacích stání (25 m2/1 parkovací stání) a plocha P35 o velikosti 607 m2 je
určena pro 24 parkovacích stání.
Při koncentraci ploch občanské vybavenosti v dané lokalitě (OV, OK, OS) byl tento návrh parkovacích
ploch vyhodnocen jako v podstatě jediné možné řešení pro zajištění obsluhy území dopravou v klidu
(parkování). Situace dopravy v klidu v rámci řešeného území města Tišnova byla podrobně analyzována
již v dokumentaci „Problematika parkování v Tišnově - organizace parkování jako příspěvek k revitalizaci
veřejného prostoru“ z května 2012, zpracované Ing. Adolfem Jebavým, Alternativní dopravní studio. Z
této analýzy vyplynulo, že situace dopravy v klidu, mimo jiné v ul. Hornické, je deficitní a její řešení je
proto nezbytné.
K tvrzenému nevyhodnocení posouzení vlivu ploch P34 a P35 v rámci procesu SEA je třeba uvést, že na
straně 50 „Posouzení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí procesem SEA“ zpracované
společností LÖW & spol., s.r.o. je vyhodnocení nově vymezených přestavbových ploch P34 a P35
obsaženo. Územní plán pak stanovuje základní urbanistickou koncepci, v tomto případě vymezil změnu
části stávající plochy OS - občanského vybavení – zařízení sportu a rekreace a části stávající plochy Oš –
občanského vybavení – školská zařízení (vymezení dle současně platného územního plánu sídelního
útvaru Tišnov). Nově tedy v návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání byly vymezeny
plochy přestavby P34 a P35 se způsobem využití DP/V - plochy dopravní infrastruktury. Plocha DP
umožňuje jak situování zmíněných parkovacích ploch, tak i veřejné a izolační zeleně. Dále bylo vymezeno
návrhem územního plánu, že tyto plochy jsou určeny pro vybudování veřejně prospěšných staveb (index
V) - veřejných parkovišť. Tato úprava tedy doplnila urbanistickou koncepci o plochy, které dle
doplňujících podmínek využití území otevírají prostor pro realizaci chybějícího veřejného parkoviště pod
letním kinem v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území. Obecným požadavkem na vymezování ploch v rámci územního plánování je vytváření veřejných
prostranství, je-li to nezbytné.
Závěrem je namístě doplnit, že umísťování konkrétního záměru na vybudování veřejného parkoviště, a to
pouze v nezbytném rozsahu (kapacitě) dle potřeby území a v koordinaci se stávající zelení se netýká
podrobnosti územního plánu, ale bude předmětem až navazujících řízení při umísťování předmětného
záměru dle stavebního zákona.
Námitka č. 7.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam je
pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou,. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby byl požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem mnohem důsledněji
zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná. Zmíněné
stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
- Havlíčkuv
Brod.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 7:
Námitka č. 7 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 7:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní
zeleně nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a
rozvoje hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel,
jedná se o významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého
hřbitova, vzrostlá zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a
ostatní stromořadí v ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající
důležitou funkci biologickou, hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je
nutné pro udržení genia loci města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při
obnově a prováděných dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté
dřeviny, které svým charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí
v budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Námitka č. 8.
Vznáším námitku proti naprosto nesrozumitelně požadované změně plochy letního kina z plochy OV
občanské veřejné na plochu OK občanské komerční. Její argumentace na změnu na lesopark již umožňuje
současné označení a další důvod v podobě potřeby oplocení plochy před diváky navštěvující areál bez
vstupenky je vysloveně komický. Tento důvod je uveden na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu a
je jistě míněn pořizovatelem vážně.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 8:
Námitka č. 8 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 8:
Na str. 80 textové části odůvodnění návrhu územního plánu se nově určuje způsob využití OK - občanská
vybavenost komerční u plochy Z 100. Podání v této námitce č. 8 se dle všeho týká právě nově vymezené
plochy Z100. Návrh územního plánu pak při vymezování plochy Z 100 zohledňuje současné využití této
lokality. Aktuálně území totiž slouží jako izolační zeleň za stávající bytovou zástavbou na ulici Halasově,
tvoří tedy přirozenou bariéru vůči hluku případně vznikajícímu při provozování areálu letního kina.
Koncepčně je tedy tato plocha součástí areálu letního kina, což návrh územního plánu ve svém vymezení
nyní upravuje.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.3.1 [Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně], oddíle 1) Zastavitelné plochy, plocha Z100 OK, vysvětluje, že rozšíření plochy letního
kina, zahrnující úzký pruh lesa na západním okraji plochy, je navrženo územním plánem pro vytvoření
dostatečně velké přírodní plochy, která slouží jako ochranná zeleň vůči okolní bytové zástavbě a aby zde
mohl být zřízen také lesopark, jako součást tohoto občanského vybavení. Takové rozšíření je pak v
souladu se stávajícím i budoucím využitím plochy – OK – občanské vybavení – komerční.
Využití plochy letního kina bylo změněno z původně navrhovaného OV – občanské vybavení veřejné na
OK – občanské vybavení komerční tak, aby v areálu letního kina mohlo zůstat letní kino se souvisejícími
stavbami, restaurace, aby zde byla možnost případně umístit malý pivovar k této restauraci, saunu a další
podobné služby (samotné město Tišnov připravuje realizaci celkové rekonstrukce areálu letního kina s
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využitím veřejných prostředků, když lze, byť již poněkud nad rámec řešeného, zmínit, že předpokladem
pro poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů je mj. samozřejmý
soulad s územním plánem). Původně navrhované využití plochy by tedy neumožnilo plnohodnotný rozvoj
areálu tak, aby mohl veřejnosti poskytnout veškeré očekávané služby. Odůvodnění vztahující se k otázkám
oplocení a případnému problému neplatících diváků bylo vzhledem k absenci relevantního vztahu k
problematice územního plánování vypuštěno, v tomto směru tedy bylo podateli fakticky vyhověno.
U letního kina by měl být zřízen také lesopark; z uvedených důvodů byla místo plochy OV vymezena
plocha OK s možností situování lesoparku. Kromě toho byl rozšířen celý areál o pozemek p. č. 1476/22
(dle KN les ve vlastnictví Města Tišnov) a o pozemek p. č. 1476/24 (dle KN sad ve vlastnictví Města
Tišnov). Pozemek p. č. 1476/22 byl vymezen jako zastavitelná plocha Z100.

3) Tomáš Schovánek a Ing. Jana Schovánková, podání: ze dne 04.05.2016 pod č.
j. MUTI 11873/2016 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Schovánek Tomáš a Schovánková Jana
Ing..
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova č.p. 847, 666 03 Tišnov
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
Podatelé:
Tomáš Schovánek
nar. 5. 9. 1977
Ing. Jana Schovánková
nar. 13. 11. 1978
oba bytem Těsnohlídkova č.p. 847, 666 03 Tišnov 3
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17. 3. 2016, sp. zn: SMUTI 28279/2011, Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP
Tišnov"). Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu
uvedené podává podatel své níže uvedené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatelé jsou ve společném jmění manželů vlastníky pozemku p.č. st. 933 a na něm stojícího rodinného
domu - objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 847 a zahrady na pozemku p.č. 1741/3, oba v k.ú.
Tišnov, zapsaných na LV č. 1922 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno – venkov.
Vymezení území dotčeného námitkou
Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
Námitka č. 1.
Podatel namítá, že byl porušen §18 a§19 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Odůvodnění námitky.
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
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přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění:
„řeší požadavek vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské
vybavení" stává přímým porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že§ 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat stav
území jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu není.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů nic z výše uvedených požadavků není.
V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. V návrhu územního plánu není nic výše citovaného
obsaženo.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! Také je pochybením územního úřadu
neprověření nemožnosti odbočení směrem na Brno z pozemku ve vlastnictví manželů Martinkových.V
případě včasného pořízení takovéto studie, která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být
včasným prověřením tato lokalita určena k individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
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2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné
přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní
právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
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dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
se tak tvrzení podatele jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové plochy P5
jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem
opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů pro plochu přestavby P5 a požaduje jejich doplnění tak , aby
výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádá o doplnění regulativu k
intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a plošných
regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů v územní
studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí o námitce se uvádí, že rozhodnutím soudu
bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v
území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
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smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výduchu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a tak se dá
předpokládat i cosi hranatého krabicového typu, nestanovení konkrétní výšky hřebene střech či římsy
posledního patra a úvahy a ani tím co se stane v situaci, kdy uplyne marná doba pro pořízení územní
studie. Také se studie nevěnuje pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku ve vlastnictví JUDr.
Mičkové, to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní dominantu chráněné přírodní
památky Květnice.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic 11/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8) uváděné v návrhu územního
plánu mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Dále je nesmírně zajímavé, z
čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se počítají chodníky a parkoviště?
Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v praxi realizován!
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a stanovuje výškovou hladinu 285
m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné výšce 285 m.n.m..
Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale počet pater je každému jasný. Prostorová
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exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolil ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to je přízemních rodinných domů s podkrovím v této lokalitě plochy
přestavby P 5 SO.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena povinnost zpracování územní
studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám uvádí.
Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů“.
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechna konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
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kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, vznášené Nejvyšším správním
soudem vůči zastupitelstvu obce, pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka
pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou
výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení
stability systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do
práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 02. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu jako (např.) závazné stanovisko svého druhu.
Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní
problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
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území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech
variantách a následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o

____________________________________________________________________________ 164
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon a nebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. Návrh územního plánu předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů čtverečních a
samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v neprospěch
bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 plochy bývalé pily na Trnci
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK občanské komerční není nikde
v návrhu územního plánu stanovena , protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
Návrhu územního plánu na str. 14 a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je na
všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace,
obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních,
smíšených obytných a ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
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informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
výsadbou, takže za pečlivého zájmu úřadu z ní zbylo jen torzo a jedna cedulka, která na tuto zelenou
dominantu města upozorňuje.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
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podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Podatel zároveň odkazuje na své námitky, které podal k návrhu ÚP pro 1. veřejné projednání z roku 2014.

4) Jiří Blaha, podání: ze dne 04.05.2016 pod č. j. MUTI 11804/2016 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jiří Blaha
Adresa/ Sídlo: Těsnohlídkova č.p. 883, 666 03 Tišnov
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
Podatel:
Jiří Blaha
nar. 22.4.1958
bytem Těsnohlídkova č.p. 883, 666 03 Tišnov
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17. 3. 2016, sp. zn: SMUTI 28279/2011, Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP
Tišnov"). Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu
uvedené podává podatel své níže uvedené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 951 a na něm stojícím rodinného
domu - objektu bydlení na ulici Těsnohlídkova č.p. 883 a zahrady na pozemku p.č. 1604/2, oba v k.ú.
Tišnov, zapsaných na LV č. 472 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno
– venkov.
Vymezení území dotčeného námitkou
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Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
Námitka č. 1.
Podatel upozorňuje na porušení §18 a§19 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Odůvodnění námitky.
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění:
„řeší požadavek vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské
vybavení" stává přímým porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že§ 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat stav
území jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu není.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů nic z výše uvedených požadavků není.
V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. V návrhu územního plánu není nic výše citovaného
obsaženo.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! Také je pochybením územního úřadu
neprověření nemožnosti odbočení směrem na Brno z pozemku ve vlastnictví manželů Martinkových. V
případě včasného pořízení takovéto studie, která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být
včasným prověřením tato lokalita určena k individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
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požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné

____________________________________________________________________________ 169
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní
právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
se tak tvrzení podatele jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové plochy P5
jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem
opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů pro plochu přestavby P5 a požaduje jejich doplnění tak, aby
výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádá o doplnění regulativu k
intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a plošných
regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů v územní
studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
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pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí o námitce se uvádí, že rozhodnutím soudu
bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v
území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výduchu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a tak se dá
předpokládat i cosi hranatého krabicového typu, nestanovení konkrétní výšky hřebene střech či římsy
posledního patra a úvahy a ani tím co se stane v situaci, kdy uplyne marná doba pro pořízení územní
studie. Také se studie nevěnuje pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku ve vlastnictví JUDr.
Mičkové, to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní dominantu chráněné přírodní
památky Květnice.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic 11/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8) uváděné v návrhu územního
plánu mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Dále je nesmírně zajímavé, z
čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se počítají chodníky a parkoviště?
Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v praxi realizován!
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
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poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a stanovuje výškovou hladinu 285
m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné výšce 285 m.n.m..
Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale počet pater je každému jasný. Prostorová
exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolil ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to je přízemních rodinných domů s podkrovím v této lokalitě plochy
přestavby P 5 SO.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena povinnost zpracování územní
studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám uvádí.
Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů“.
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Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechna konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, vznášené Nejvyšším správním
soudem vůči zastupitelstvu obce, pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka
pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou
výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení
stability systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do
práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 02. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu jako (např.) závazné stanovisko svého druhu.
Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní

____________________________________________________________________________ 173
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
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Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech
variantách a následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o
pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon a nebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. Návrh územního plánu předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů čtverečních a
samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v neprospěch
bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 plochy bývalé pily na Trnci
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK občanské komerční není nikde
v návrhu územního plánu stanovena , protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
Návrhu územního plánu na str. 14 a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je na
všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace,
obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních,
smíšených obytných a ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
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tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
výsadbou, takže za pečlivého zájmu úřadu z ní zbylo jen torzo a jedna cedulka, která na tuto zelenou
dominantu města upozorňuje.
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Podatel zároveň odkazuje na své námitky, které podal k návrhu ÚP pro 1. veřejné projednání z roku 2014.
5) Marie Jančařová, podání: ze dne 04.05.2016 pod č. j. MUTI 11784/2016 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Marie Jančařová
Adresa/ Sídlo: Šikulova č.p. 1362, 666 02 Předklášteří
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
Podatel:
Marie Jančařová
nar. 17.2.1952
Šikulova č.p. 1362, 666 02 Předklášteří
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17.3. 2016, sp. zn: SMUTI 28279/2011, Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP
Tišnov"). Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu
uvedené podává podatel své níže uvedené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
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Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je vlastníkem pozemku p.č. st. 931 a na něm stojícího rodinného domu - objektu bydlení na ulici
Těsnohlídkova č.p. 664 a zahrady na pozemku p.č. 1741/5, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1861 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov.
Vymezení území dotčeného námitkou
Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
Námitka č. 1.
Podatel namítá, že byl porušen §18 a§19 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Odůvodnění námitky.
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění:
„řeší požadavek vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské
vybavení" stává přímým porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že § 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat
stav území jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu není.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů nic z výše uvedených požadavků není.
V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. V návrhu územního plánu není nic výše citovaného
obsaženo.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! Také je pochybením územního úřadu
neprověření nemožnosti odbočení směrem na Brno z pozemku ve vlastnictví manželů Martinkových. V
případě včasného pořízení takovéto studie, která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být
včasným prověřením tato lokalita určena k individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
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Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
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studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné
přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní
právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
se tak tvrzení podatele jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové plochy P5
jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem
opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů pro plochu přestavby P5 a požaduje jejich doplnění tak, aby
výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádá o doplnění regulativu k
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intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a plošných
regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů v územní
studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí o námitce se uvádí, že rozhodnutím soudu
bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v
území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výduchu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a tak se dá
předpokládat i cosi hranatého krabicového typu, nestanovení konkrétní výšky hřebene střech či římsy
posledního patra a úvahy a ani tím co se stane v situaci, kdy uplyne marná doba pro pořízení územní
studie. Také se studie nevěnuje pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku ve vlastnictví JUDr.
Mičkové, to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní dominantu chráněné přírodní
památky Květnice.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic 11/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8) uváděné v návrhu územního
plánu mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
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Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Dále je nesmírně zajímavé, z
čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se počítají chodníky a parkoviště?
Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v praxi realizován!
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a stanovuje výškovou hladinu 285
m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné výšce 285 m.n.m..
Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale počet pater je každému jasný. Prostorová
exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolil ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to je přízemních rodinných domů s podkrovím v této lokalitě plochy
přestavby P 5 SO.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
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kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena povinnost zpracování územní
studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám uvádí.
Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů“.
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechna konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, vznášené Nejvyšším správním
soudem vůči zastupitelstvu obce, pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka
pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou
výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení
stability systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do
práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 02. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
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zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu jako (např.) závazné stanovisko svého druhu.
Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní
problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
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založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech
variantách a následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o
pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon a nebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. Návrh územního plánu předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů čtverečních a
samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v neprospěch
bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 plochy bývalé pily na Trnci
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK občanské komerční není nikde
v návrhu územního plánu stanovena , protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
Návrhu územního plánu na str. 14 a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je na
všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace,
obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních,
smíšených obytných a ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
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V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
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Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
výsadbou, takže za pečlivého zájmu úřadu z ní zbylo jen torzo a jedna cedulka, která na tuto zelenou
dominantu města upozorňuje.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Podatel zároveň odkazuje na své námitky, které podal k návrhu ÚP pro 1. veřejné projednání z roku 2014.
6) Miroslav Krejčí, podání: ze dne 04.05.2016 pod č. j. MUTI 11747/2016 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Miroslav Krejčí
Adresa/ Sídlo: Hanákova č.p. 424, 666 02 Tišnov
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
Podatel:
Miroslav Krejčí
nar. 21.12.1953
Hanákova č.p. 424, 666 03 Tišnov 3
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17.3. 2016, sp. zn: SMUTI 28279/2011, Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
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oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP
Tišnov"). Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu
uvedené podává podatel své níže uvedené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku p.č. st. 459 a na něm stojícího rodinného
domu - objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 424 a zahrady na pozemku p.č. 1746/3, oba v k.ú. Tišnov,
zapsaných na LV č. 403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno –
venkov.
Vymezení území dotčeného námitkou
Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
Námitka č. 1.
Podatel namítá, že byl porušen §18 a§19 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Odůvodnění námitky.
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění:
„řeší požadavek vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské
vybavení" stává přímým porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že § 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat
stav území jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu není.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů nic z výše uvedených požadavků není.
V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. V návrhu územního plánu není nic výše citovaného
obsaženo.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
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připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! Také je pochybením územního úřadu
neprověření nemožnosti odbočení směrem na Brno z pozemku ve vlastnictví manželů Martinkových. V
případě včasného pořízení takovéto studie, která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být
včasným prověřením tato lokalita určena k individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
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územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné
přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní
právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
se tak tvrzení podatele jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové plochy P5
jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem
opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
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nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů pro plochu přestavby P5 a požaduje jejich doplnění tak, aby
výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádá o doplnění regulativu k
intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a plošných
regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů v územní
studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí o námitce se uvádí, že rozhodnutím soudu
bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v
území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výduchu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a tak se dá
předpokládat i cosi hranatého krabicového typu, nestanovení konkrétní výšky hřebene střech či římsy
posledního patra a úvahy a ani tím co se stane v situaci, kdy uplyne marná doba pro pořízení územní
studie. Také se studie nevěnuje pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku ve vlastnictví JUDr.
Mičkové, to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní dominantu chráněné přírodní
památky Květnice.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic 11/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8) uváděné v návrhu územního
plánu mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
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krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Dále je nesmírně zajímavé, z
čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se počítají chodníky a parkoviště?
Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v praxi realizován!
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a stanovuje výškovou hladinu 285
m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné výšce 285 m.n.m..
Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale počet pater je každému jasný. Prostorová
exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolil ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to je přízemních rodinných domů s podkrovím v této lokalitě plochy
přestavby P 5 SO.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní

____________________________________________________________________________ 192
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena povinnost zpracování územní
studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám uvádí.
Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů“.
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechna konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, vznášené Nejvyšším správním
soudem vůči zastupitelstvu obce, pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka
pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou
výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení
stability systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do
práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
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mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 02. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu jako (např.) závazné stanovisko svého druhu.
Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní
problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
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Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech
variantách a následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o
pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon a nebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. Návrh územního plánu předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů čtverečních a
samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v neprospěch
bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 plochy bývalé pily na Trnci
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK občanské komerční není nikde
v návrhu územního plánu stanovena , protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
Návrhu územního plánu na str. 14 a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je na
všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace,
obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních,
smíšených obytných a ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
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Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
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Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
výsadbou, takže za pečlivého zájmu úřadu z ní zbylo jen torzo a jedna cedulka, která na tuto zelenou
dominantu města upozorňuje.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Podatel zároveň odkazuje na své námitky, které podal k návrhu ÚP pro 1. veřejné projednání z roku 2014.
7) Ing. Jaroslav Řezníček a Ing. Soňa Řezníčková, podání: ze dne 04.05.2016 pod
č. j. MUTI 11744/2016 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Jaroslav Řezníček, Ing. Soňa
Řezníčková
Adresa/ Sídlo: Hanákova č.p. 423, 666 03 Tišnov
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
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Podatel:

Ing. Jaroslav Řezníček
nar. 29.4.1982
Ing. Soňa Řezníčková
nar. 7.9.1983
oba bytem Hanákova č.p. 423, 666 03 Tišnov 3

Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov jako pořizovatel návrhu územního
plánu města Tišnov (dále jen „pořizovatel"), doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17.3. 2016, sp. zn: SMUTI 28279/2011, Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu města Tišnov (dále jen „ÚP
Tišnov"). Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov tímto ve lhůtě k tomu
uvedené podává podatel své níže uvedené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatelé jsou ve společném jmění manželů spoluvlastníky pozemku p.č. st. 460 a na něm stojícího
rodinného domu - objektu bydlení na ulici Hanákova č.p. 423 a zahrady na pozemku p.č. 1747/5, oba v
k.ú. Tišnov, zapsaných na LV č. 1094 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno – venkov.
Vymezení území dotčeného námitkou
Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
Námitka č. 1.
Podatel namítá, že byl porušen §18 a§19 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Odůvodnění námitky.
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. Toto se přiznáním uvedeném na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu, v odůvodnění:
„řeší požadavek vlastníka pozemku na přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské
vybavení" stává přímým porušením cílů a úkolů územního plánování.
Samotná plocha přestavby P 5, požadavkem majitele na využití pro plochu SO smíšenou obytnou, je svojí
velikostí potřebnou pro komerční využití 10000 metrů čtverečních v přímém rozporu s deklarovanými
požadavky obsaženými na str. 14 Návrhu územního plánu a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu
územního plánu. Na všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení,
např. restaurace, obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných
centrálních, smíšených obytných a ploch bydlení". Jak může tento požadavek územního plánu splňovat
přání majitele tohoto pozemku na plochu komerčního využití o velikosti jednoho hektaru?
Dále bych si dovolil namítnout, že § 19 Úlohy územního plánování, v odstavci a) zjišťovat a posuzovat
stav území jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Nikde v Územně analytických
podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu pro tuto plochu není.
Dále v odst. c) je požadavek: prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Žádný výše uvedený
požadavek nebyl prověřen a posouzen!
V odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.
Nikde v žádné části textů nic z výše uvedených požadavků není.
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V odst. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. V návrhu územního plánu není nic výše citovaného
obsaženo.
Dále bych si dovolil upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních
systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by
mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
Podle citace v odst. 1) namítám, že předmětná studie měla být už pořízena v době zpracovávání návrhu
územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu smíšenou obytnou.
Bohužel tato studie nebyla pořízena a tak máme plochu smíšenou obytnou, za kterou by se nemusela svoji
rozlohou stydět ani plocha čistě OK - občanská komerční nadmístního významu, která ovšem bohužel nejde
připojit ke stávající silnici II/379, křižovatka silnic II/379 a 38521 nelze projet všemi druhy vozidel a dále jí
schází chodník, aby mohla být novou ulicí s rodinnými domy! Také je pochybením územního úřadu
neprověření nemožnosti odbočení směrem na Brno z pozemku ve vlastnictví manželů Martinkových. V
případě včasného pořízení takovéto studie, která by na tyto problémy předem upozornila, mohla být
včasným prověřením tato lokalita určena k individuálnímu bydlení BI v rodinných domech!
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
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řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné
přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o ne/začlenění konkrétních výsledků posuzování
a úvah v intencích ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona do územně analytických
podkladů. Náležitosti územně analytických podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní
právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly
územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden po druhém“ detailně rozebrány právě v územně
analytických podkladech. Úkoly územního plánování vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být
akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a
projednávání územně plánovací dokumentace.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
se tak tvrzení podatele jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové plochy P5
jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo obsahem
opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
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danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů pro plochu přestavby P5 a požaduje jejich doplnění tak, aby
výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádá o doplnění regulativu k
intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a plošných
regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů v územní
studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí o námitce se uvádí, že rozhodnutím soudu
bylo zrušeno pravomocné územní rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v
území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výduchu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a tak se dá
předpokládat i cosi hranatého krabicového typu, nestanovení konkrétní výšky hřebene střech či římsy
posledního patra a úvahy a ani tím co se stane v situaci, kdy uplyne marná doba pro pořízení územní
studie. Také se studie nevěnuje pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku ve vlastnictví JUDr.
Mičkové, to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní dominantu chráněné přírodní
památky Květnice.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
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Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic 11/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8) uváděné v návrhu územního
plánu mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Dále je nesmírně zajímavé, z
čeho je odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů. Kam se počítají chodníky a parkoviště?
Nikdo si nemůže přesně vybavit a tedy posoudit, jak tento regulativ bude v praxi realizován!
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
V ploše přestavby SO P5 je stejně pořízená studie vlivu na krajinný ráz a stanovuje výškovou hladinu 285
m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může dojít k situaci, že výška
285 metrů pod lesem může u silnice klidně vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má být pořízena
územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové domy nesmějí být
vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné výšce 285 m.n.m..
Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale počet pater je každému jasný. Prostorová
exponovanost obou lokalit je stejná, bohužel požadavky územního plánu rozdílné. Proč!
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolil ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to je přízemních rodinných domů s podkrovím v této lokalitě plochy
přestavby P 5 SO.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
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příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena mj. povinnost zpracování
územní studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám
uvádí. Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje
možná řešení vybraných problémů“.
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechna konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, […] pokud jde o detailnost a
rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být
přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost
územního plánování a přispívá k narušení stability systému územního plánování a právních jistot občanů;
lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
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zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 02. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu (např.) jako závazné stanovisko svého druhu.
Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní
problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
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stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti zmatečnému stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech
variantách a následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o
pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí? Zákon a nebo pro investora stanovení výhodnějších podmínek?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. Návrh územního plánu předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016 schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů čtverečních a
samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v neprospěch
bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 plochy bývalé pily na Trnci
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK občanské komerční není nikde
v návrhu územního plánu stanovena , protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
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zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
Návrhu územního plánu na str. 14 a stejně tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je na
všech těchto stranách je napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace,
obchody, mohou být umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních,
smíšených obytných a ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
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podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
výsadbou, takže za pečlivého zájmu úřadu z ní zbylo jen torzo a jedna cedulka, která na tuto zelenou
dominantu města upozorňuje.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Podatel zároveň odkazuje na své námitky, které podal k návrhu ÚP pro 1. veřejné projednání z roku 2014.
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8) JUDr. Ladislava Mičková, podání: ze dne 04.05.2016 pod č. j. MUTI 11836/2016
MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: JUDr. Ladislava Mičková
Adresa/ Sídlo: U Pily č.p. 874, 666 03 Tišnov
Námitky dotčeného vlastníka k návrhu územního plánu města Tišnov ve znění pro opakované veřejné
projednání
Podatel:

JUDr. Ladislava Mičková
nar. 7.12.1957
U Pily č.p. 874, 666 03 Tišnov 3

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst.1
písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, doručil veřejnou vyhláškou ze dne 17.března 2016, sp. zn: S-MUTI 28279/2011,
Č.j.: MUTI 7065/2016/0ÚP/ČH podle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), oznámení o konání
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Tišnov (dále jen „ÚP Tišnov") a vyhodnocení
předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území a o jejich zveřejnění a
vystavení.
Jako vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení ÚP Tišnov podávám tímto ve lhůtě k tomu
stanovené
námitky podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Údaje podle Katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
Podatel je spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku p.č. st. 909 a na něm stojícího rodinného domu objektu bydlení na ulici U Pily č.p.874, a zahrady na pozemku p.č. 1741/7, oba v k.ú. Tišnov, zapsaných
na LV č. 470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov.
Vymezení území dotčeného námitkou
Námitky směřují zejména vůči ploše přestavby P5, a dále k plochám změn Zl až Z8, obecně k regulativům
ploch smíšených obytných a plochám bydlení.
Námitka č. 1.
Já, jako podatel, touto námitkou upozorňuji na porušení ustanovení §18 a§19 stavebního zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění.
Odůvodnění námitky:
V návrhu územního plánu města Tišnov byl porušen stavební zákon v souvislosti se zařazením plochy
přestavby SO P5 pouze z důvodu přání majitelé této plochy. Nebyl tím naplněn význam § 18 Cíle
územního plánování, a především jeho odstavce (3), (4) a (5). Územní plánování má být prostředkem
harmonizace poměrů na území jim regulovaném a umožňovat sladit jednotlivé zájmy se zájmy
soukromými. V Odůvodnění návrhu územního plánu na str. 80 je přímo uvedeno, že „ řeší požadavek
vlastníka pozemku .....“ čímž dle mého názoru dochází k přímému porušení cílů a úkolů územního
plánování, když nejsou zohledněna stanoviska a názory všech ostatních dotčených subjektů, tedy přímých
sousedů a jsou sledovány zájmy pouze jediného subjektu. Samotná plocha přestavby PS byla na základě
požadavku majitele předmětného pozemku změněná na využití pro plochu SO smíšenou obytnou.
Dále bych si dovolila upozornit, že dle § 19 Úlohy územního plánování, je dle odstavce a) zjišťovat a
posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty nebyl naplněn. Vznáším námitku ke
splnění požadavku v § 19 odst. c) - prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
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provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání.
Vznáším námitku ke splnění požadavku v § 19 odst. d): stanovovat urbanistické, architektonické a
estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jejich změny, zejména na umístění,
uspořádání a řešení staveb.
Vznáším námitku ke splnění požadavku v § 19 odst e) - stanovovat podmínky pro provedení změn v
území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.
Nikde v Územně analytických podkladech o možnosti posouzení plochy P5 a zjišťování skutečného stavu
pro tuto plochu není uvedeno, zda a jakým způsobem byly všechny výše uvedené podmínky § 19
naplněny. Dá se tedy dovodit, že se žádný kompetentní orgán tímto vůbec nezabýval.
Dále bych si dovolila upozornit, že § 30 územní studie, v odst 1) Územní studie navrhuje, prověřuje a
posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů
v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly
významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Z citace
odst. 1) výše uvedeného paragrafu lze dovodit, že předmětná studie měla být už pořízena v době
zpracovávání návrhu územního plánu a měla prověřit vhodnost změny plochy bývalé pily P 5 na plochu
smíšenou obytnou. Bohužel tato studie nebyla pořízena.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitka č. 1 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Názor podatele, že byl porušen (či nebyl naplněn) stavební zákon vymezením plochy P5 jako plochy
přestavbové, určené jako plocha smíšená obytná, a to pouze s ohledem na přání majitele pozemku, není
namístě. Dle současně platného územního plánu sídelního útvaru Tišnov (dále jen „ÚPNSÚ“) je tato plocha
vymezena jako stávající plocha Vp/X – výrobní podniky, podnikatelské aktivity. Index /X v tomto případě
požadoval při změnách využití území realizovat opatření pro zlepšení životního prostředí. V textové části
ÚPNSÚ je dále tato plocha označena jako stávající Zóna Trnec „Pila Brabec s.r.o.“. V ÚPNSÚ je dále
uvedeno: „Výroba řeziva na jednorámové pile, postupně se zavádí výroba truhlářská. Provozovna má
negativní dopad na okolní obytnou zónu (hlučnost 60-80 dB (A), spalování pilin – emise popílku).
Technologie výroby nebo jiný způsob využití areálu musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní
obytné zástavbě.“ Situování plochy výroby mezi obytnou zástavbou pod Klucaninou a na Trnci bylo tak
dlouhodobou zátěží pro obytnou lokalitu, zejména s ohledem na ochranu veřejného zdraví, což bylo
dokumentováno v provedených průzkumech a rozborech na úrovni územně analytických podkladů z roku
2007. Z posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tedy bylo patrné, že by
bylo vhodné vymezit v rámci lokality „Pily“ možnost jiného vhodnějšího využití této plochy.
Nezakládá se tak na reálném základě podatelova námitka stran nerespektování cílů a úkolů územního
plánování, neboť právě sledování těchto obecných snah vedlo k nutnosti změnit způsob využití této plochy.
V současnosti náležitě nevyužitý výrobní prostor, který vzhledově ani funkčně nezapadá do střednědobých a
dlouhodobých snah o účelné využití území, musel být nutně změnou využití zasažen. Zároveň pak tato
změna reflektuje i stávající okolní zástavbu. Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako
dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby (zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé
varianty využití pro tuto plochu, a to právě i s ohledem na namítané cíle a úkoly územního plánování
vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal příklon k variantě, že na této strategické
ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO – smíšená plocha bydlení, která umožní v
podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i komerčního, která přímo v této části města chybí,
a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení slouží i plochy navazující.
Takový závěr byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované posouzení vlivu na krajinný
ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné proluky a zhodnotilo kladné
a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci s projektanty a dalšími odborně
způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu bude dále podporovat. Odborná diskuze dospěla k
závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města vytvořit v této
lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením např. terasového typu, které svou výškou
nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene rodinného domu na severovýchodním okraji
řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5
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v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Je zavádějící tvrdit, že nedošlo k zohlednění jiných stanovisek a názorů, nýbrž pouze k akceptaci přání
majitele dotčených ploch. Byla zvolena ta z variant, která se po projednání s odborně vzdělaným osobami
jevila být nejvíce souladnou se střednědobými i dlouhodobými plány města, a která zároveň do zásadní míry
respektuje styl (či snad i může vylepšit styl) již stávající přilehlé zástavby. K tomu byl navíc do návrhu
územního plánu včleněn požadavek na zpracování územní studie pro každé rozhodování o změně v území.
Tímto způsobem došlo ze strany pořizovatele k zohlednění požadavků soukromých zájmů, jejich koordinaci
se zájmy veřejnými a následně k zavedení náležitého regulativu pro kontrolu nad zásahy do dotčené plochy.
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy, je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou vhodnou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších
zařízení občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce
hlavní příjezdové komunikace od Brna (tzn., že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území; v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol k řešení
navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení dané lokality.
Další prostorové regulativy jsou v územním plánu navrženy proto, aby nedošlo k 100 % zastavění plochy,
ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně.
Velikosti ploch uvedených v námitce (např. 10 000 m2 pro komerční využití) jsou zavádějící a vycházejí v
zásadě z nepodložených domněnek, neboť právě pro specifikaci využití je na tuto plochu předepsáno
zpracování územní studie, poněvadž poměry jednotlivých funkcí je třeba dohodnout a stanovit včetně
architektonického vzhledu zástavby, a to ve větší podrobnosti, než jsou možnosti územního plánu. Prověření
územní studií vyžaduje strategická poloha lokality. Výběrovému řešení bude potřeba věnovat zvýšenou
pozornost, jedná se o jednu z mála volných ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce
rozvoje města a jejich nepromyšlené zastavění by znamenalo nezvratné zmaření příležitosti. Z tohoto
důvodu je v územním plánu stanoven pro plochu P5 regulativ tak, aby k tomuto nemohlo v budoucnu dojít.
Velikost řešených ploch pak nemůže sama o sobě přesně vypovídat o konkrétním budoucím využití ploch,
tím méně pak za situace, kdy bude širší koncepce územního plánu pro tyto plochy konkretizována územní
studií, jejíž výsledky budou při konkrétních způsobech využití reflektovány.
Nejedná se tedy o rezignování na hlediska (cíle a úkoly územního plánování) plynoucí z ust. § 18 a § 19
stavebního zákona, ale naopak o řešení souladné jak se soukromým, tak i veřejným zájmem, tzn. souladné s
reálnými potřebami města a současně potřebou vyhovět začlenění plochy do složitého terénu, vytvářejícího
krajinný rámec zástavby města. S cíli a úkoly územního plánování přitom není rozporné, ale naopak
žádoucí, podaří-li se zájem veřejný skloubit se zájmy soukromými a záměry soukromých vlastníků (ostatně
jinak by stavební zákon neumožňoval např. změnu územního plánu na návrh soukromé osoby). Samotné
přání majitele pozemku není rozhodující, pokud není v souladu se zájmy veřejnými, zároveň je však v rámci
územního plánování mimo jiné vždy třeba postupovat tak, aby zásahy do vlastnického práva byly navrženy
z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli.
Důvodná pak není ani ta část námitky, kdy podatel hovoří o nedodržení úkolů územního plánování
uvedených ust. § 19 odst. 1 písm. a), c), d) a e) stavebního zákona. Dále je zde uvedeno, že není naplnění
těchto cílů rozebíráno v žádných územně analytických podkladech. Náležitosti územně analytických
podkladů stanoví dle ust. § 26 odst. 2 stavebního zákona zvláštní právní předpis (vyhláška č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti) a tento neobsahuje přímý odkaz na úkoly územního plánování, které by měly být konkrétně „jeden
po druhém“ detailně rozebrány právě v územně analytických podkladech. Úkoly územního plánování
vyjádřené v ust. § 19 stavebního zákona musejí být akceptovány v rámci komplexu řešení, které územní
plánování přináší, resp. při celém procesu tvorby a projednávání územně plánovací dokumentace. Není zde
žádná explicitně vyjádřená povinnost pořizovatele, aby se zcela doslovně zabýval každým z vyjmenovaných
úkolů územního plánování a písemně vyhodnocoval, zda byly naplněny. Není to často ani reálně možné,
neboť se z velké části jedná o povinnost směřující k dodržování úkolů, jenž jsou stanoveny velmi obšírně až
vágně.
Je do jisté míry otázkou názoru každého, kam až sahá každý ze zákonem definovaných cílů, ovšem
pořizovatel je toho názoru, že byly všechny v tomto případě dodrženy. Z názoru Ústavního soudu (srov.
nález Ústavního soudu ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11) pak vyplývá, že schvalování územního
plánu je zásadní součástí práva na samosprávu, kterou zaštiťuje přímo Hlava sedmá Ústavy České
republiky. Jakékoli zásahy do takového rozhodování podepřené nedodržením úkolů a cílů územního
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plánování musejí být reakcí na znatelný exces ze strany schvalujícího orgánu či takřka úplná rezignace na
veškeré úkoly a cíle územního plánování.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v zásadě
akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše přestavby je
požadována územní studie“. Orgán územního plánování koordinoval veřejný zájem se zájmem soukromým
(souladně s požadavky vtělenými do ust. § 18 odst. 2 a 3 stavebního zákona), pro regulaci využití ploch SO
je návrhem územního plánu jasně definované hlavní využití s převažující funkcí pro bydlení a rozhodování
o změnách území v rámci této plochy je podmíněno zpracováním územní studie, která patří mezi priority
města Tišnova, tak aby bylo stanoveno nejoptimálnější řešení pro využití přestavbové plochy P5. Celkově
se tak tvrzení podatele námitky jeví jako nepodložené, přičemž je namístě uvést, že vymezení přestavbové
plochy P5 jako plochy smíšené obytné nedostálo úpravy od prvního veřejného projednání, tudíž nebylo
obsahem opakovaného veřejné projednání. Úpravy se týkaly pouze prostorových regulací.
Požadavek podatele na vypracování územní studie v době před vydáním územního plánu, aby byla
prověřena vhodnost změny plochy bývalého areálu „Pily“ na plochu smíšenou obytnou, lze v kontextu shora
uvedeného označit za neopodstatněný. Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce § 30 stavebního zákona přímo vyplývá, že územní studie má
kromě navrhování možných řešení vybraných problémů též tyto prověřovat a posuzovat. Pořizovatel také
nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval vhodnost využití k
danému účelu, neboť takovou povinnost mu stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení
účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch
města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se
promítající zájem veřejný.
Plocha SO nadto (v kontextu podané námitky) ve svých podmínkách pro využití umožňuje i výstavbu
rodinných domů. Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy
bude při rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký
okruh možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Jestliže územní studie navrhne
možnost výstavby rodinných domů a prověří ji jako jedinou možnou z hlediska všech zájmů v území
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, či
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) při dodržení koordinace veřejných a soukromých zájmů
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle, tak lze předpokládat, že plocha bude využívaná tímto
způsobem. Odkazuje-li se pak konečně podatel v této námitce na konkrétní záměry, není to již předmětem
řešení územního plánu.
Námitka č. 2.
Já, jako podatel, nesouhlasím s obsahem regulativů pro plochu přestavby SO P5 a požaduji jejich změnu
tak, aby výška staveb byla omezena na dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále žádám o doplnění
regulativu k intenzitě využití pozemků. Obsahem této námitky je požadavek na stanovení výškových a
plošných regulativů, které odmítá návrh územního plánu stanovit z důvodu vyřešení těchto regulativů
v následné územní studii.
V odůvodnění této námitky předkládám vypořádání připomínky investora a zároveň majitele této lokality
uvedené ve vypořádání předloženém na společném jednání s dotčenými orgány státní správy dne 17. 1.
2014. Ve vypořádání připomínky bylo investorovi vyhověno z hlediska jeho požadavku na navýšení počtu
pater až na osm! Zde následně připomínám text přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jejího písmene f),
ve které jsou vyjmenovány povinně obsahující podmínky prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu, například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití.
Tato námitka byla ale zamítnuta s odůvodněním, že rozhodnutím soudu bylo zrušeno pravomocné územní
rozhodnutí a tím umožněno využití územní studie na rozhodnutí v území.
O čem ale bude studie rozhodovat, když nejsou žádné stanovené regulativy pro využití ploch SO
smíšených obytných?
Dále se uvádí: Vzhledem k tomu, že pro přestavbovou plochu P 5/SO je rozhodování o změně v tomto
území podmíněno zpracováním územní studie za podmínek výše uvedených (z odůvodnění zamítnutí
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námitky ale není srozumitelné jakých), lze požadavek na zajištění dostatečné plošné i prostorové regulace
pro budoucí zástavbu považovat za splněný. Závěrem lze dodat, že podmínka zpracování územní studie
pro plochu P 5 s funkčním využitím SO souvisí též se zajištěním návaznosti na okolní zástavbu a s
požadavkem na zachování hodnot v území. Bohužel se pořízená studie vlivu na krajinný ráz nevěnuje
prostorovým poměrům jednotlivých staveb a nijak neposuzuje poměr zeleně k okolním plochám zahrad,
využívaným k celodennímu odpočinku majitelů a ani výškou sousedících rodinných domků. Dotyčná
studie (v odůvodnění zamítnuté námitky uváděná jako předběžná) trpí několika podstatnými vadami. Je to
především nezhodnocení nástaveb pěti rekuperačních jednotek o výšce dvou metrů s nástavci nasávání a
výdechu vzduchu o celkovém počtu deseti kusů a výšce dalších tří metrů na stavbě „Obchodního a
školicího centra Trnec", nezjistitelných výšek základního terénu plochy pro stanovení maximální výšky
stavby vícepatrového domu, u varianty c) stavby rodinných domů se uvádí požadavek na šikmou (asi
sedlovou střechu) u varianty b) se žádný takový požadavek na typ střechy nestanovuje a není ani
nestanovena konkrétní výška hřebene střech či římsy posledního patra.
Studie se vůbec nevěnuje ani pohledovým průhledům celé ulice Těsnohlídkovy na dominantní klášter
Porta coeli v kompoziční ose. Zvláště pomíjí pohledovou skutečnost z pozemku p.č. 1741/7 (ve vlastnictví
JUDr. Mičkové a Jarmily Kupkové), to je výhled na klášter Porta coeli, kostel sv. Václava a přírodní
dominantu chráněné přírodní památky Květnice, jak je blíže vyspecifikováno (včetně výpočtu)
v Námitce č 5.
Dále upozorňuji na fakt, že v případě takto stanovené plochy měly být provedeny rozbory a následně
územní studie potvrzující a nebo vyvracející možnost změny této plochy na plochu SO smíšenou obytnou.
Ze zamítnutého stavebního povolení stavby SO- 03 komunikace a zpevněné plochy je v odůvodnění
zamítnutí této stavby napsáno, že ji nelze podle předložené dokumentace připojit na komunikaci II/379 a
že nerespektuje posudek autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb Ing. Martina Smělého ze dne
2. 5. 2012 o neprůjezdnosti křižovatky silnic II/379 a III/38521.
Také upozorňuji, že jednotlivé plochy SO (plocha přestavby P 5 a SO Z 8), uváděné v návrhu územního
plánu, mají při své shodnosti využití naprosto bezdůvodně a nevysvětlitelně stanovené požadavky na
možnou prostorovou regulaci.
V návrhu územního plánu města Tišnova určeného pro veřejné projednávání ·dne 27. 4. 2016 je na straně
16 zařazená plocha SO Z8. U ní je uvedeno:
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro rozhodován o změnách v území,• obsluha území- z
navrženého veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí,• respektovat navržený koridor VT l ,•
respektovat podmínky OP Květnice - vzdálenost 50m od okraje lesa prostorové uspořádání a ochrana
krajinného rázu, • výšková hladina zástavby - max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží, • intenzita
využití pozemků- rodinné domy - zastavěná plocha pozemku max. 30%, bytové domy- zastavěná plocha
pozemku max. 40 %, • charakter zástavby - příměstská zástavba, • struktura zástavby - řadové uspořádání,
respektující uliční prostor. Tyto prostorové a výškové regulativy plochy SO Z8 jsou zajímavé tím, že se
sice neuvádí žádný odkaz na předběžnou studii Ing. arch Lőwa, ve které se stanovil počet pater, ale max.
výšková hladina zástavby je stanovena. Bohužel předmětná předběžná studie posouzení vlivu na krajinný
ráz již byla zpracována, ale ta ve svém závěru na str. 28 požaduje maximální výškovou hladinu pouze 2+1
pro plochu Z8! Tato studie stanovuje pro plochu Z8 na str. 28, pod bodem 9. a 10. pro konvizuální celky
Kukýrna 13, Kukýrna 14 a Kukýrna 8 pouze maximální hladinu podlažnosti 2+1. Tyto uvedené
konvizuální celky totiž tvoří celou plochu SO Z8.
Z čeho odvodil zhotovitel počet přípustných pater není nikde zveřejněno. Není rovněž zřejmé, z čeho je
odvozen poměr zastavěného pozemku u bytových domů a kam se počítají chodníky a parkoviště.
Žádná studie ještě nebyla provedena a územní plán má pro tuto plochu SO Z8 stanoveny počty pater a
poměr výměr (snad) zeleně a zpevněných ploch. Přitom ve vypořádání námitek k ploše SO P 5 tento
poměr nelze stanovit, neboť by to bylo nad rámec územního plánu! Proč to pro plochu SO Z 8 je možno
stanovit, ale pro plochu SO P 5 to nelze?
pro plochu přestavby SO P5 je pořízená studie vlivu na krajinný ráz a návrh územního plánu stanovuje
výškovou hladinu 285 m.n.m. podle Bpv. Bohužel je tato plocha ještě na svažitějším pozemku a tak může
dojít k situaci, že výška 285 metrů může u ulice Brněnská vyhovovat i devítipatrovým domům. Dále má
být pořízena územní studie, tak jak pro plochu Z8. U plochy Z8 je i bez studie úplně jasno, že bytové
domy nesmějí být vyšší jak 3+1. U plochy SO P5 je ale uveden matoucí údaj obtížně kontrolovatelné
výšce 285 m.n.m.. Nikdo není schopen posoudit skutečnou výšku 285 m.n.m., ale pokud by byl stanoven
počet pater, je tento údaj každému jasný. Prostorová exponovanost obou lokalit je stejná, ale požadavky
územního plánu jsou z neznámého důvodu rozdílné.
Dále upozorňuji, že návrh zadání územního plánu schváleném Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6.
2008 nikterak nemění výšku obytných staveb pro bytové domy 3 + podkroví a že nikde v návrhu není
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žádné doporučení na prověření možné změny tohoto regulativu. Zde bych si dovolila ocitovat z návrhu
zadání na str. 5 v kapitole: Rozvíjet silné stránky území. „Zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území". Právě toto ustanovení v zadání návrhu územního plánuje požadavkem na výškové
zohlednění stávající zástavby, to jest přízemních či jednopatrových rodinných domů s podkrovím
v sousedních lokalitách plochy přestavby P5.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Podatel nesouhlasí s obsahem regulativů, které návrh územního plánu stanoví pro plochu SO P5, přičemž
požaduje doplnění regulativů, především o stanovení maximální výškové hladiny na 2 NP + podkroví. Dále
požaduje doplnění regulativu k intenzitě využití ploch. Tyto námitky však nejsou důvodné, neboť nastavení
regulativů v návrhu územního plánu reflektuje rozhodnutí pořizovatele, ke kterému bylo dospěno
v návaznosti na konkrétní výsledky odborného posouzení.
Plocha přestavby byla zařazena do územního plánu jako dostavba proluky, která vzniká po skončení výroby
(zpracování dřeva, pila na Trnci). Byly zvažovány různé varianty využití pro tuto plochu, a to i s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování vymezené v ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, a závěrem se stal
příklon k variantě, že na této strategické ploše bude z hlediska rozvoje města nejvhodnější plocha SO –
smíšená plocha bydlení, která umožní v podnoži umístit zařízení občanského vybavení veřejného i
komerčního, která přímo v této části města chybí, a současně bude využita k bydlení, poněvadž k bydlení
slouží i plochy navazující.
Jedná se tak o postup vstříc možnému naplnění potřeb společenství občanů města, který náležitě
koresponduje s cíli a úkoly územního plánování, jakožto vyvažování a koordinace potřeb a zájmů
soukromých se zájmem veřejným.
Závěr o změně účelu využití plochy byl v důsledku učiněn rovněž s ohledem na to, že již zpracované
posouzení vlivu na krajinný ráz společností LÖW & spol., s.r.o. prověřilo několik variant zástavby zmíněné
proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu (ve spolupráci
s projektanty a dalšími odborně způsobilými osobami) na rozhodnutí, kterou variantu budou dále
podporovat. Odborná diskuze dospěla k závěru, že plocha proluky bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014). Tento nebyl
pro územní plán závazný (např. jako závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád), nicméně dostatečně vystihuje náhled pořizovatele (a s velkou pravděpodobností i dotčených orgánů)
na možné využití území.
Podatel upozorňuje na vypořádání připomínky majitele dotčených ploch (pozemků) ze 17. 01. 2014, ve
kterém bylo tomuto investorovi údajně vyhověno a byl schválen jeho požadavek na maximální výškovou
hladinu zástavby až na 8 NP. K tomu je však třeba doplnit, že jde o závěr odtržený od racionálně vnímané
reality, neboť pro předmětnou plochu je v návrhu územního plánu uvedena povinnost zpracování územní
studie ve všech případech rozhodování o změnách v území, což je ostatně fakt, který podatel sám uvádí.
Územní studie přitom dle dikce ust. § 30 odst. 1 stavebního zákona „navrhuje, prověřuje a posuzuje možná
řešení vybraných problémů“.
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území, přičemž právě územní studie má územní plán do
jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit všechny konkrétní pro a proti daného stavebního záměru,
stanovit podmínky výstavby apod.
Nastavení konkrétních podmínek regulativů je pak odrazem naplňování úkolů a cílů územního plánování, ke
kterému je koneckonců zmocněno město jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu
ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při
rozhodování o rozvoji svého území. Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického
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právního státu. […] Do samostatné působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování
územně plánovací dokumentace. Obec rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a
regulačního plánu, které se vyhlašují formou opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně
plánovací dokumentace a pořizuje je obec s rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich
schvalování je však samostatnou působností každé obce. […] Požadavky, vznášené Nejvyšším správním
soudem vůči zastupitelstvu obce, pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka
pozemku, uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou
výrazem přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení
stability systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do
práva na samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do samostatné působnosti města. Městu či pořizovateli přitom nepřísluší naplňovat stanovené
úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen pouze určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území města.
Pořizovatel také nebyl povinen zpracovávat územní studii před vydáním územního plánu, aby prokazoval
vhodnost využití k danému účelu, resp. aby zjistil obsah regulativů, neboť takovou povinnost mu stavební
zákon ani jeho prováděcí předpisy nestanoví. Určení účelu využití řešené plochy je výsledkem středně až
dlouhodobého plánování využití strategických ploch města, při kterém musely být zohledněny jak soukromé
zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný, s tím souvisí též stanovení
obsahu regulativů, které jsou na danou plochu návrhem územního plánu stanoveny.
Není tedy na místě dovozovat, jak konkrétně bude plocha využita, obzvlášť za situace, kdy bude při
rozhodování o změnách v území zpracována územní studie, jejímž prostřednictvím bude široký okruh
možných využití plochy smíšeně obytné náležitě konkretizován. Nelze pak také předem vyvozovat
problémy související s přílišnou výškou budov či poměrem zeleně. Tyto potenciální problémy mají být
řešeny v rámci eventuálního regulačního plánu, územního, resp. případně až stavebního řízení, nikoli při
tvorbě územního plánu, který sám o sobě nemá řešit drobné a (víceméně) konkrétní požadavky jednotlivců.
Podatel se pak zabývá též poměrně rozsáhle nedostatky „předběžné studie vlivu na krajinný ráz“, o které se
mluví ve vypořádání připomínky majitele dotčených ploch. K tomu lze pouze konstatovat, že výsledky této
studie nejsou pro tvorbu územního plánu závazné a případné nedostatky v jejím obsahu či rozsahu nemohou
mít rozhodující vliv na podobu návrhu územního plánu. Naopak ve vypořádání námitky č. 3 pana Jiřího
Blahy, kterou podal v rámci podání ze dne 13. 2. 2014, se píše: „Rozsudek KS Brno z 8.2.2013 č.j. 63 A
6/2012 -227 nevylučuje, aby stanovení výškové hladiny zástavby a intenzity využití pozemků bylo
stanoveno dalším nástrojem územního plánování, jakým je územní studie, která v tomto případě stanoví
další podmínky a upřesní ty, které jsou již stanoveny v návrhu ÚP (jedná se zejména o již konkrétní
podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby v předmětné ploše). Podmínkou
zpracování územní studie je splněn požadavek regulace výškové hladiny zástavby a intenzity využití
pozemků.“ Na závěr tohoto bodu je třeba ještě podotknout, že není účelem vypořádání námitek proti návrhu
územního plánu, aby se tímto procesem konvalidovaly výstupy předběžné studie vlivu na krajinný ráz, která
ani nesloužila při zpracovávání územního plánu jako (např.) závazné stanovisko svého druhu.
Dále je třeba zdůraznit, že veškeré dohady o možných stavebních záměrech či předjímání rozhledových
podmínek, zastínění výhledu apod., které přednesl podatel, musejí být odmítnuty s tím, že takové konkrétní
problémy budou řešeny v rámci územního, resp. stavebního řízení u každého jednotlivého stavebního
záměru. Není pak na místě předjímat přesný tvar, výšku staveb, jejich konkrétní umístění či půdorys apod.
Tyto konkrétní problémy mohou být z povahy věci stěží řešeny územním plánem.
V další části své námitky se podatel zabývá rozdílně definovanou prostorovou regulací jednotlivých ploch
smíšených obytných v rámci návrhu územního plánu. V tomto směru je v prvé řadě nezbytné poukázat na
to, že zpracovatel v kapitole F.2. vymezil plochu smíšenou obytnou ke stanovení základních územních
podmínek. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je konkrétně obsaženo v
podkapitole F.2.3. - Plochy smíšené obytné (SO). Zejména s ohledem na stávající charakter a hodnoty v
území byly také stanoveny doplňující podmínky [kapitoly C.2. - Zastavitelné plochy a C.3. - Plochy
přestavby] pro provedení změn v konkrétních plochách SO. Za neméně důležitou je třeba považovat
kapitolu F.3. - Stanovení podmínek prostorového uspořádání, která určuje základní podmínky ochrany
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krajinného rázu a jasně vymezuje, že v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní
studie a prověření vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna právě touto
územní studií.
Ty plochy smíšené obytné, které jsou uváděny v námitce (tj. plochy P5 a Z8–SO), představují
komplikované lokality, pohledově exponované při příjezdu do města, a proto je nutné v rámci pořízení
územní studie navrhnout podrobnější prostorové parametry, sloužící jako podklad pro rozhodování v území,
tj. v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit na úrovni územního plánu. Zároveň však lze pro rozdílnou
morfologii terénu obou lokalit již na úrovni územního plánu k určité diferenciaci řešení prostorových
regulací ploch Z8 a P5 přistoupit, resp. je zcela namístě v rámci územního plánu podrobněji regulovat ty
plochy, které to svým charakterem vyžadují. V případě plochy Z8 byla proto již stanovena maxima pro
intenzitu využití pozemku a pro výškovou hladinu zástavby (3 patra + podkroví), kde konkrétnější
parametry budou stanoveny navazující územní studií. Takováto podrobnější regulace je umožněna tím, že se
jedná o terén méně složitý, mírně spádnicový až rovinatý a poslední zástavba, na kterou navazuje plocha Z8,
je tvořena čtyř až pětipodlažními objekty.
V případě plochy P5 pak byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za pomoci určení konkrétní
nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových dominant a zabránit tím
narušení panoramatu Klucaniny. V rámci procesu pořizování územního plánu nebylo možné prostorové
regulace konkrétně vyjádřit u plochy P5 bez vyloučení libovůle a diskriminace. Terén plochy P5 je výškově
složitější. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m n. m. (zaměření výšky hřebene
stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené poskytovatelem geodetických prací,
Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál Pily Tišnov –
Trnec“, jako podklad pro územní plánování města). Návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou
hladinu zástavby na 285 m n. m. pro vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících staveb.
Jak již bylo opakovaně uvedeno, konkrétnější prostorové regulace budou řešeny územní studií, k tomu je
však oproti ploše Z8 v ploše P5 stanovena podmínka posouzení vlivu změn v území na krajinný ráz, což má
za úkol ještě podrobněji prověřit vhodnost navrhovaných řešení změn v území z hlediska prostorového
uspořádání v území včetně výškové hladiny zástavby. Pro plochu P5 SO je nadto třeba zvolit řešení, které
bude respektovat limity využití území, tzn. i hygienické hlukové pásmo (odstup objektu k bydlení od silnice
II. třídy). Před vydáním stavebního povolení se musí prokázat splnění hlukových hygienických limitů pro
bydlení atd.
Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U
Pily má sklon přibližně 30% v úseku od krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající
zástavba také již vytváří výškově výrazné panorama při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho
měla citlivě dotvořit, což prověří právě územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. V souhrnu
vyjádřeno, částečně odlišné požadavky stanovené pro jednotlivé plochy SO jsou plně odůvodněny
rozdílným charakterem takto regulovaných lokalit.
V úplném závěru této námitky se podatel odkazuje na str. 5 návrhu zadání územního plánu, kde je uvedeno,
že konkrétním cílem územního plánu města bude též „zachovat kontinuitu koncepce rozvoje města
založenou historicky, s ohledem na stávající funkční členění; preferovat kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území.“ K tomu je třeba poukázat na vše už výše uvedené. Kontinuální rozvoj v návaznosti na
zastavěné území bude bezpochyby probíhat a momentální nastavení způsobu využití území je bezesporu
mnohem více korespondující se stávajícím zastavěním, než nevyužívaný výrobní prostor. Dále je třeba
připomenout cíle a úkoly územního plánování vtělené do ust. § 18 a 19 stavebního zákona, mezi které patří i
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
Námitka č. 3.
Námitka směřuje proti stanovení podmínečně přípustného využití ploch bydlení ve všech variantách a
následně na chybějící regulativy ploch SO - smíšených obytných.
V odůvodnění námitky uvádím, že v návrhu územního plánu určeném k veřejnému projednávání je na str.
46, 47 a 48 v podmínečně přípustném využití ploch čistého bydlení BI, BR a BH uvedeno: Podmíněně
přípustné využití: - související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o
pozemek menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m².
Dále je na str. 67: doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby -pozemek menšího rozsahu -
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(plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití související občanské vybavení komerčního
charakteru - velikost pozemku max. 2000 m².
Co tedy platí?
Úplně jiná je situace v plochách smíšených obytných SO. V návrhu územního plánu, předloženém na
veřejném projednávání 27. 4. 2016, schází regulativ velikosti plochy pozemku obchodního využití v
plochách SO smíšených obytných, tak jak to bylo stanoveno na str. 64 návrhu územního plánu z roku
2014. Tam byl stanoven regulativ plochy pozemku 2 500 metrů čtverečních pro plochy SO. Při neexistenci
takového regulativu pak může být jakákoli plocha SO celá využitá pro tuto komerční aktivitu i mimo ploch
OK. Dále poukazuji na skutečnost, že plochy OK občanské komerční mají stanoven poměr ploch
zpevněných a zeleně, a tak shledávám tento regulativ stejně potřebným i pro plochu SO smíšenou
obytnou. Dále uvádím, že plocha určená záměrem pro komerční využití je celkem 10 000 metrů
čtverečních a samotný poměr komerčního využití a ploch určených k bydlení je neuvěřitelných 70/30 v
neprospěch bydlení!
Protože nelze docílit plochy pro komerční občanské využití u plochy SO P5 (plochy bývalé pily na Trnci)
velikosti připouštějící 2 500 metrů čtverečních, byl tento regulativ v novém návrhu úplně zrušen!
Také upozorňuji na skutečnost, že takto velká plocha určená pro využití OK - občanské komerční není
nikde v návrhu územního plánu stanovena, protože podobná plocha OK Z 31 o velikosti 7 200 metrů
čtverečních má regulativ poměru zastavěné plochy se zelení 50/50 a plocha OK Z 32 o velikosti 18 100
metrů čtverečních, která má ale být z větší části tvořena parkovacími místy pro občany sousedící bytové
zástavby, má stanoven regulativ poměru zastavěné plochy a zeleně 50/50.
V návrhu územního plánu na str. 14 a rovněž tak na str. 71 a 107 Odůvodnění návrhu územního plánu je
napsáno, „pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace, obchody, mohou být
umísťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních, smíšených obytných a
ploch bydlení".
Jak se k tomuto regulativu velikosti ploch komerčního využití ploch SO smíšených obytných může
vyjádřit případná územní studie?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3:
Námitka č. 3 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 3:
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu] vysvětluje, že v rámci podmíněně přípustného využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy: 1.
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2 (tento pojem se
vztahuje k ostatním zařízením, jedná se o využití mimo obchodní prodej). 2. pozemky pro budovy
obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 (tento pojem se vztahuje pouze k obchodnímu prodeji a je dán
stavebním zákonem).
V rámci návrhu územního plánu byly tak v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vymezeny podmínky pro využití ploch pro bydlení. Do ploch bydlení lze
tedy zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení komerčního charakteru, jejichž velikost byla
v kapitole F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu omezena (max. 2000 m2) s tím, že je tak blíže specifikován charakter výstavby, jejíž
realizaci lze pro udržení standardů (pohody) bydlení a kvality prostředí v těchto plochách připustit. Dále
tato vyhláška stanovuje výjimku pro pozemky obchodního prodeje. Tyto pozemky pro budovy obchodního
prodeje nesmí přesáhnout výměru 1000 m2, což bylo zapracováno do návrhu územního plánu v kapitole
F.2.2. Plochy bydlení (B). Pořizovatel neshledává v tomto vymezení žádný nesoulad se stavebním zákonem
a jeho příslušnými vyhláškami.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.6. [Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu.] dále vysvětluje, že v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly
odstraněny některé podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu, a to
na základě zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni (průběžně aktualizované metodické
informace Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám územního plánování). Konkrétně se to týká poměru
ploch pro obchodní prodej v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. Poměr ploch
zpevněných a ploch zeleně je u všech navržených lokalit stanoven v doplňujících podmínkách pro
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zastavitelné plochy a plochy přestavby, pouze ve složitých lokalitách, jako je např. plocha SO P5 poměr
ploch bydlení, občanského vybavení a poměr ploch zeleně stanoví územní studie.
Samotná neexistence doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby v plochách SO, která byla
původně obsažena v návrhu územního plánu pro první veřejné projednání v kapitole F.3., a to omezení
velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených obytných max. 2500 m2, však zároveň
neumožňuje umístění staveb pouze pro komerční využití na celé jednotlivě vymezené ploše SO, jak se
domnívá podatel. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.3. Plochy smíšené obytné (SO) definuje hlavní
využití ploch SO. Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost, což je v
souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, které v odst. 2
stanovuje limity pro umisťování jednotlivých staveb (Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze
pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby,
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.).
Poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody (nezpevněný povrch) k celkové výměře
pozemku je přitom dán také vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z
tohoto důvodu byla nutně podmínka velikosti plochy pro občanské vybavení v plochách smíšených
obytných max. 2500 m2 vyhodnocena jako nadbytečná a omezení z ní plynoucí vzhledem k různorodosti
jednotných ploch SO i potenciálně diskriminující. U zastavitelných nebo přestavbových ploch SO, kde není
podmínka intenzity využití pozemků konkrétně uvedena z důvodu komplikovaného území, bude pořízena
územní studie, která prověří nejvhodnější možné řešení.
Konečně, v rámci reakce na další část podané námitky, je třeba konstatovat, že není možné vzhledem k
odlišné charakteristice využití ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení komerčního,
podmínky využití těchto ploch ztotožňovat. Návrh územního plánu v podkapitole F.2.5. Plochy občanského
vybavení (O) definuje hlavní využití ploch OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ. Plochy jsou
určeny v prvé řadě pro stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport, pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená, izolační, lesopark).
U tohoto typu ploch bylo proto shledáno žádoucím regulovat podatelem namítaný poměr.
Námitka č. 4.
Namítám, že obsah bodu B.2. na str. 8 není dostatečně zapracován do územního plánu a jeho význam
je pouze deklarativní.
LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v
ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích
a kolem škol tvoří zelenou kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města.
Žádám proto, aby požadavek na obnovu stromořadí chráněného státem na ul. Brněnská byl mnohem
důsledněji zapracován do územního plánu a obnova tak nebyla pouze slibovaná ale i uskutečněná.
Zmíněné stromořadí chráněné státem na ul. Brněnská má i hlukově odstínit železniční trať Brno
–
Havlíčkuv Brod a silnici II/385. Toto stromořadí nenávratně mizí a není nahrazováno žádnou novou
výsadbou.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Ve vztahu k podané námitce je třeba v prvé řadě uvést, že problematika významné liniové a solitérní zeleně
nebyla předmětem opakovaného veřejného projednání. Opakované veřejné projednání je zvláštní
procedurou územního plánování, jejímž účelem je opětovně projednat návrh územního plánu, který byl
podstatně upraven na základě předchozího veřejného projednání v rozsahu těchto změn, což v tomto bodě
nebyl.
Po věcné stránce lze nicméně doplnit, že ve výroku územního plánu kap. B.2. [Koncepce ochrany a rozvoje
hodnot území] je vložen oddíl B.2.1.6. [Významná liniová a soliterní zeleň]. Jak uvádí i podatel, jedná se o
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významnou vzrostlou zeleň ve městě, např. stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá
zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu, u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v
ulicích a kolem škol, tvořící zelenou kostru města a v organismu města mající důležitou funkci biologickou,
hygienickou a estetickou. Jejich zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci
města. Jako podmínky pro ochranu hodnot bylo stanoveno zeleň zachovat, při obnově a prováděných
dosadbách zeleně respektovat původní skladbu dřevin, upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým
charakterem do města patří.
Požadavek podatele na obnovu konkrétního stromořadí chráněného státem, jakkoli by se s ním bylo možno
případně ztotožnit, se pak ocitá mimo rámec územního plánování. Návrh územního plánu v tomto směru v
zásadě („toliko“) respektuje vymezení skupiny památných stromů „Lipové stromořadí v Tišnově“ na ulici
Brněnská. Lipová alej byla jako skupina památných stromů vyhlášena v roce 1978 Okresním národním
výborem Brno-venkov. V současnosti je stromořadí chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, viz zejména jeho ust. § 46 odst. 1. Jakékoli případné zásahy do předmětného stromořadí v
budoucnu bude nutno posuzovat primárně z hlediska tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Výše
uvedený limit obecné ochrany je pak respektován v návrhu územního plánu v jeho části textové
[odůvodnění str. 22 kapitola 5, podkapitole 5.4.] i grafické [koordinační výkres].
Námitka č.5
proti stanovení max. výškové hladiny zástavby 285 m.n.m., výškový systém Bpv., plochy SO P5 v návrhu
nového územního plánu Tišnov.
Obsah námitky
Na opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Tišnov dne 27. 4. 2016 bylo řečeno:
1) že pro plochu SO P5 je nově stanoveno dle bodu 20 Přílohy k oznámení o konání opakovaného veřejného
projednání návrhu územního plánu Tišnov a vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj
území. (Spis. zn: S-MUTi 28279/2011; č. j. MUTI 706S/2016/0ÚP/ČH)
Pro přestavbovou plochu P5 vymezenou jako plocha smíšená obytná SO byla na základě zpracované
dokumentace „Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - plocha přestavby P5 v k. ú. Tišnov" (bývalý areál
pily) v doplňujících podmínkách využití této plochy navržena max. výšková hladina zástavby na 285
m.n.m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů na krajinný ráz
bude tato výšková hladina upřesněna, nikoliv však překročena.
2) vedoucí OÚP Ing. Doležalovou, že firma LÓW & spol., s.r.o., zpracovala 4 varianty řešení zástavby
plochy SO P5 (zohledňující spolupůsobení na krajinný ráz a zástavbu v navazujícím zastavěném území), z
nichž první dvě byly
a)
b)

max. výšková hladina zástavby na 300 m.n.m., výškový systém Bpv.,
max. výšková hladina zástavby na 288 m.n.m., výškový systém Bpv.

3) Na výslovný dotaz, kdo konkrétní do nového návrhu územního plánu Tišnov stanovil pro plochu SO
P5 hodnotu max. výškové hladiny zástavby 285 m.n.m., výškový systém Bpv., se k tomu přiznal
místopředseda Městského úřadu Tišnov Ing. Karel Souček.
4) Pro stanovení této výšky byla prý - dle předloženého obrázku - za možnou max. výškovou linii vzata
výška vrcholu střechy mého RD U Pily 874.

Sama projektantka Ing. arch. Alena Palacká (Urbanistické středisko Brn spol. s r.o.) se (za svoji osobu)
vyjádřila, že si nedovede představit v této lokalitě sedmi- osmipatrový bytový dům, nicméně odborná firma
LÓW & spol. v první variantě klidně navrhuje ještě vyšší zástavbu - max. výškovou hladinu zástavby 300
m.n.m., výškový systém Bpv.
Kromě paní Ing. arch. Aleny Palacké se zřejmě nikdo (OÚP Městského úřadu Tišnov, a nejmíň odborná
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firma LÓW & spol., s.r.o., která měla určit varianty výstavby respektující krajinný ráz a okolní zástavbu)
nepozastavuje nad tím, že mezi přízemní či jednopatrové RD bude postaven mnohapodlažní výškový dům.
Ujišťování vedoucí OÚP Ing. Doležalové, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů na
krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna (nebude však překročena max. výšková hladina zástavby
285 m.n.m., výškový systém Bpv.), utrpělo konstatováním, že závěry takové územní studie už nebudou
závazné a vymahatelné. Pak je otázkou, zda je vůbec účelné takovou územní studii dodatečně zadávat a
platit, když se vlastník pozemku jejími závěry nemusí řídit a jedinou a konečnou závaznou hodnotou pro
plochu SO P5 (a to pro celou plochu!) bude uvedená max. výšková hladina zástavby 285 m.n.m., výškový
systém Bpv.
Stavba budovy s max. výškovou hladinou zástavby 285 m.n.m., výškový systém Bpv., v areálu pily
(plocha přestavby PS) by způsobila, že bychom ze své parcely (s vrstevnicí 275 m.n.m.) zcela ztratili
výhled do krajiny ve směru severozápadním, s takovými významnými krajinnými prvky jakými jsou
klášter Porta coeli v Předklášteří a kostel sv. V áclava v Tišnově, dokonce by stavba s výškou 285 m.n.m.
zakryla i dominantní kopec Květnice (470 m.n.m.); aby mohl být vrchol Květnice v takovém případě od
nás vůbec viditelný, musel by mít výšku přes 785 m.n.m.!!!
Vypočteno jednoduchou trojčlenkou přímé úměrnosti (s využitím příloh)
10/ 55 = x /2806
x= 510,2
kde
10
je rozdíl mezi nadmořskou výškou mé parcely (275 m.n.m) a max. výškovou hladinou
zástavby na 285 m.n.m. (v metrech);
55 je vzdálenost od kraje mé parcely do středu parcely 2721 (v metrech);
2806 je vzdálenost od kraje mé parcely k vrcholu kopce Květnice (v metrech);
x je výšková hladina (v metrech) v místě kopce Květnice (nad úrovní mé parcely 275 m.n.m.!!!), zakrytá
stavbou s výškou 285 m.n.m. v areálu pily, při pohledu z mé parcely.
Ještě horší pohled na takovou stavbu (a výhled) by měli stavbou dotčení majitelé nemovitostí na ulici
Těsnohlídově a Hanákově (výška jejich parcel je již od 265 m.n.m.).
Vzhledem k tomu, že pro zástavbu části plochy pily, přilehlé k ulici Brněnská, je stále platný (nezměněný)
záměr vlastníka vystavět „Obchodní a školicí centrum Trnec (půdorysný stavební výkres DSCN2676.jpg),
je v takovém případě pro možnou stavbu vícepodlažního bytového domu vhodná spíše východní část
pozemku pily, tj. východní část parcely č. 2721.
Pokud by takto umístěná stavba měla max. výškovou hladinu zástavby 285 m.n.m., výškový systém Bpv.,
dívali bychom se z našeho pozemku na stěnu budovy, převyšující úroveň našeho pozemku o 10 m, vzdálené
pouhých cca 20 metrů! - viz Vzdálenost RD U Pily 874 - pila_kraj budovy.jpg; pak by se o nějakém
„výhledu" už nedalo hovořit vůbec. Hodnota mojí nemovitosti i pozemku, stejně tak i ostatních nemovitostí
a pozemků bezprostředně sousedících, by tímto byla velmi snížena.
Doufám, že příslušný správní orgán se mnou podanými námitkami bude zabývat a rovněž zodpoví všechny
nejasnosti, na něž ve svém podání upozorňuji.
Přílohy k Námitce č. 5 (na následujících listech)
Výhled od RD U Pily 874_směr SZ.jpg
Výhled od RD U Pily 874_směr SZ_popis.jpg
Vzdálenost RD U Pily 874 - Květnice.jpg
Vzdálenost RD U Pily 874 - pila_střed.jpg
Vzdálenost RD U Pily 874 - pila_kraj budovy.jpg
Obchodní a školicí centrum Trnec- DSCN2676.jpg
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka č. 5 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Podatel namítá stanovení maximální výškové hladiny zástavby na 285 m n. m., výškový systém Bpv, plochy
SO P5. Podatel se domnívá, že by zavedením takové maximální výškové hladiny došlo k zakrytí výhledu do
krajiny ve směru severozápadním s významnými krajinnými prvky, a to nejen pro parcelu podatele, ale i pro
některé další.
Argumentace, která je poskytnuta v odůvodnění námitky, však zdaleka není přiléhavá, neboť předjímá
situace, jež mohou jen stěží nastat, když nereflektuje další regulatorní prvky, jako je územní studie a
posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, které jsou pro předmětnou lokalitu klíčové, a jejichž zpracování je
povinné při každém rozhodování o změně v území. Dále též není podatelem vůbec zohledněna úprava
územního řízení, která má primárně řešit konkrétní záměry a jejich konkrétní dopady na stavebním záměrem
dotčené objekty (či subjekty).
Takové prověřování a posuzování stavebních záměrů musí vždy náležitě korespondovat s okolní zástavbou,
zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech (např. otázky odstupů, stínění atd.) a nemůže nikdy odtrženě a slepě vycházet jen z
maximálních normativů nastavených územním plánem. Územní plán stanoví ve smyslu § 43 odst. 1
stavebního zákona jen základní koncepci využití území.
Tvrzení, která jsou stěžejní částí odůvodnění námitky, přináší budoucí otázky, které nemusejí vůbec nastat a
které budou případně posuzovány až při konkrétních řízeních. Není na místě, aby konkrétní potenciální
zásahy do vlastnického práva k několika parcelám řešil územní plán, který má ve své obecnosti nastavovat
pouze koncepci způsobů využití území (srov. § 43 odst. 1 stavebního zákona). Ze všech těchto (ale též
dalších) důvodů považuje pořizovatel námitku za nedůvodnou.
Jde-li o „maximální výškovou hladinu zástavby“, z odůvodnění územního plánu, kde je popsáno, z čeho
územní plán vychází [viz kap. 9.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu],
logicky vyplývá, že se bude jednat o porovnávání střešních kót (hřebenů střech). Poskytovatelem
geodetických prací, Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, bylo provedeno zaměření výšky hřebene stávajícího
rodinného domu na východní straně lokality pily v roce 2012: „Geodetické zaměření hřebenů střech Areál
Pily Tišnov – Trnec“, pro potřeby města a projektantů, jako podpůrný materiál pro stanovení prostorových
regulativů v této lokalitě.
V územním plánu se zakotvuje, že plocha proluky (na ploše SO P5) bude přestavěna v souladu s okolní
zástavbou a potřebami města vytvořit v této lokalitě chybějící občanské vybavení, ve spojení s bydlením
např. terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným Posouzením vlivu
záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov (LÖW & spol., s.r.o., květen 2014).
Z výše uvedeného tak vyplývá, že maximální výškou je 285 m n. m., výškový systém Bpv, přičemž sám
podatel uvádí, že se v jeho pozemku jedná o parcelu s vrstevnicí 275 m n. m. Pořizovatel se nedomnívá, že
by nastavení maximální výškové hladiny nové zástavby na deset metrů nad povrch parcely podatele
představovalo nedostatek územního plánu spočívající v nereflektování zástavby stávající.
9) Ing. Milan Pankrác, podání: ze dne 04.05.2016 pod č. j. MUTI 11735/2016 MěÚ
Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Milan Pankrác
Adresa/ Sídlo: Vohančice 67, 666 01 Tišnov
Námitka proti návrhu územního plánu Tišnov ve smyslu § 52 stavebního zákona
Vážení,
na úřední desce městského úřadu bylo zveřejněno oznámení o konání opakovaného veřejného projednání
návrhu Územního plánu Tišnov. Dle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou námitky proti
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návrhu územního plánu podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Jakožto vlastník nemovitostí přímo dotčených tímto návrhem, konkrétně pozemků parc. č. 1741/9, 2718,
2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727 a 2760 vše v kat.území Tišnov v areálu bývalé pily
na Trnci jsem prostudoval zveřejněné podklady a jsem nucen uplatnit v zákonné lhůtě níže popsanou a
odůvodněnou námitku.
Ve výkresové části zveřejněného návrhu územního plánu, konkrétně ve výkresu základního členění území č.
I.1 z března 2016, v hlavním výkresu č. I.2 z března 2016 a v koordinačním výkresu č. II.6 z března 2016
jsou tyto pozemky zahrnuty do plochy změn označené SO - „smíšená obytná" a současně označené jako
plocha přestavbová P5/U.
Tyto plochy smíšené obytné označené (SO) jsou na str. 48 textové části I.A návrhu územního plánu - výrok
vymezeny jakožto: „Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost." Jakožto
přípustné jsou zde uvedeny výslovně mj. „pozemky bytových domů, rodinných domů, pozemky
občanského vybavení a sportu,...".
Rovněž jsou zde uvedeny tzv. „Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:" a je zde
konkrétně upravena tzv. „výšková hladina zástavby:", a to tak, že: „v zastavěných i zastavitelných plochách
bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby, s možností využití nejen střešního prostoru, ale i místo
půdní vestavby realizovat ustupující podlaží a to s ohledem na charakter okolní zástavby, pokud nestanoví
doplňující podmínky využití území jinak (kap. C.2 Zastavitelné plochy, C.3 Plochy přestavby)."
V této souvislosti je v kapitole C.3 u dotčené plochy P5 v textové části I.A návrhu územního plánu výrok, konkrétně na str. 26 uvedeno: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz je
nezbytnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území; přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v
ulici Brněnské) na plochu smíšenou obytnou; obsluha území - ze stávajících komunikací a inž. sítí;
respektovat podmínky OP železnice; záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska možného
negativního vlivu na krajinný ráz;
-výšková hladiny zástavby - max. 285 m n.m., výškový systém Bp,.- - bude upravena v rámci územní
studie na základě závěrů posouzení záměru na krajinný ráz".
Jak vyplývá z přílohy k oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu
Tišnov a vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území – Přehled částí řešení
návrhu ÚP Tišnov, které byly od prvního veřejného projednání změněny", právě tento poslední bod je
předmětem změny v návrhu územního plánu, když konkrétně pod bodem č. 20 je zde uvedeno: Pro
přestavbovou plochu P5 vymezenou jako plocha smíšená obytná SO byla na základě zpracované
dokumentace „Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - plocha přestavby P5 v k. ú. Tišnov" (bývalý areál
pily) v doplňujících podmínkách využití této plochy navržena max. výšková hladina zástavby na 285
m.n.m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení vlivů na krajinný ráz
bude tato výšková hladina upřesněna, nikoliv však překročena".
Konečně pokud se týká dotčené plochy P5, na str. 73 textové části I.A návrhu územního plánu - výrok
v kapitole L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie je uvedeno: „územní studie navrhne plošné a prostorové regulativy (zejména
výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití pozemku), konkrétní záměr na ploše P5 bude detailně
posouzen z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz".
Jak je Vám známo z připomínky mnou podané ke společnému jednání ze dne 7.2.2013 zaevidované pod č.j.
MUTl296S/2013, která je rovněž obsažena v Příloze č. 1 k odůvodnění ÚP Tišnov - Rozhodnutí o
námitkách včetně odůvodnění, Vyhodnocení připomínek, brojil jsem proti přílišné regulaci dotčeného
území, potažmo s tím souvisejícího zásahu do výkonu vlastnických práv, která se bohužel nadále v návrhu
územního plánu stupňuje.
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Pakliže původně bylo v návrhu územního plánu obsaženo u plochy P5, že bude výšková hladina zástavby
prověřena územní studií (str. 56 textové části původního návrhu územního plánu, bod č. 9 - u plochy P5 je
požadováno zpracování územní studie), jak vyplývá z výše popsaného, nyní se již tento původní regulativ
kombinuje s podmínkou posouzení vlivu na krajinný ráz a navíc byla stanovena konkrétní výšková hladina
zástavby:- max. 285 m.n.m., výškový systém Bpv.
V průběhu pořizování územního plánu tak dochází k další a další regulaci předmětné plochy P5, která podle
mého názoru již koliduje se zásadou proporcionality zásahu, tradičně prezentovanou v příslušné judikatuře
správních soudů.
V této souvislosti bych rád připomněl, že plocha P5 je v současnosti nevyužitým brownfieldem po bývalém
provozu dřevozpracujícího závodu. Ve spodní části této plochy při hranici s krajskou pozemní komunikací
bylo projednáno a vydáno dne 19.7.2012 územní rozhodnutí na stavbu „Obchodní a školící centrum Trnec",
jehož záměrem byla kultivace této lokality a zajištění odpovídajících služeb se samoobsluhou pro obsluhu
této lokality, kde dodnes odpovídající obchodní prostory zcela absentují. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno
rovněž nadřízeným správním orgánem k odvolání občanských sdružení Sdružení majitelů nemovitosti
Tišnovska a Za sebevědomé Tišnovsko a nabylo právní moci. Na jeho základě bylo rovněž vydáno stavební
povolení k provedení této stavby. I přestože bylo rozsudkem Krajského soudu v Brně nakonec toto územní
rozhodnutí, jakož i rozhodnutí Krajského úřadu zrušeno, zdůrazňuji, že jedinou výtkou pro zrušení těchto
rozhodnutí byla skutečnost, že biologické hodnocení, potažmo rozhodnutí o výjimce ve smyslu § 56 zákona
o ochraně přírody a krajiny bylo doloženo až ke stavebnímu řízení, nikoliv již k řízení územnímu. Aspekty
výškové regulace, krajinného rázu apod., ke kterým směřuje projednávaný návrh územního plánu, nebyly
ani Krajským úřadem, ani soudem nijak zpochybňovány. Pro úplnost v této souvislosti nelze nezmínit, že
výtky proti tomuto projednávanému záměru se projevily i na obsahu námitek podávaných k prvnímu
veřejnému projednávání k lokalitě PS, které spíše než námitky proti územnímu plánu připomínají svým
obsahem námitky proti tehdy projednávanému územnímu rozhodnutí, potažmo stavebnímu povolení.
Tento tlak se podle mého názoru projevil i při dalším postupu v pořizování územního plánu, kdy oproti
původně předkládanému návrhu na pořízení územní studie dochází k další a další regulaci předmětné plochy
P5, aniž by pro to podle mého mínění byly dány objektivní důvody, a to na úkor výkonu mého vlastnického
práva.
Územní studie je ve smyslu § 25 stavebního zákona územně plánovacím podkladem, který ověřuje
možnosti a podmínky změn v území a slouží mj. pro rozhodování v území. Podle § 30 odst. 1 stavebního
zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav
nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému
ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území
nebo jejich vybraných částí. Podle § 30 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel pořizuje územní studii v
případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání
územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.
Naproti tomu ochrana krajinného rázu je instrumentem zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
který podle § 12 odst. 1 stanoví, že krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Podle mého názoru je obecně řešení problematiky krajinného rázu v dotčené ploše P5 nadbytečné připomínám, že z plochy výroby se transformuje novým územním plánem do plochy smíšené obytné, tedy
nepochybně respektuje svým začleněním stávající okolní zástavbu. Plocha není nijak pohledově
exponovaná, je při úpatí kopce Klucanina v souvislé zástavbě (plocha je ve stávajícím zastavěném území - §
12 odst. 4), záměr není schopen zaclonit či pohledově narušit žádnou dominantu, památku apod., dokonce
se v sousedství nacházejí výškové osmipodlažní budovy bytových domů).
Co je však z pohledu výkonu vlastnického práva horší, při absenci podrobnější právní úpravy ochrany
krajinného rázu (§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a jeho stávajících zaužívaných pravidel použití, není z

____________________________________________________________________________ 225
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

územního plánu zcela zřejmé, zda má na mysli zpracování tzv. preventivního hodnocení, nebo již
hodnocení konkrétního (většinou navrhovaného) vlivu záměru na krajinný ráz, kdy je posuzováno jeho
působení a projev v daném prostředí (viz. např. http://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-akrajiny/krajinny-raz-a-vystavba/).
Domnívám se navíc, že návrh územního plánu dostatečně nerozlišuje ani mezi účelem a funkcí těchto dvou
instrumentů (územní studie a krajinný ráz), což se odráží jak v níže citované úpravě podávané v územním
plánu, tak koneckonců definováním maximální výškové hladiny zástavby kótou v návrhu územního plánu,
kterým se vlastně použití těchto nástrojů degraduje. Je nepochybně možné, že by i při vyšší výškové hladině
konkrétní záměr dostál svým architektonickým zpracováním požadavkům na zachování krajinného rázu i
ostatním hodnotám, které by mělo dotčené území z pohledu urbanismu respektovat.
Jak již bylo výše popsáno, návrh územního plánu stanoví základní mantinely pro obsah územní studie pokud se týká textové části I.A návrhu územního plánu - výrok, pak v kapitole C.3, konkrétně na str.
26 je uvedeno: „zpracování územní studie a posouzení vlivu na krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území", a dále (což je mj.
předmětem
opakovaného
veřejného
jednání):výšková hladina zástavby - max. 285 m n.m, výškový systém Bpv.- bude upravena v rámci územní
studie na základě závěrů posouzení záměru na krajinný ráz". Dále je na str. 73 v kapitole L uvedeno:
„územní studie navrhne plošné a prostorové regulativy (zejména výškovou hladinu zástavby, intenzitu
využití pozemku), konkrétní záměr na ploše P5 bude detailně posouzen z hlediska vlivu záměru na krajinný
ráz".
Pokud se týká textové části II.C návrhu územního plánu - odůvodnění, pak na str. 44 je citován v
rámci podstatné úpravy pod bodem č. 20 text uvedený v příloze k oznámení o konání opakovaného
veřejného projednání návrhu územního plánu Tišnov a vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na
udržitelný rozvoj území: „Pro přestavbovou plochu P5 vymezenou jako plocha smíšená obytná SO byla na
základě zpracované dokumentace „ Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz –plocha přestavby P5 v k. ú.
Tišnov" (bývalý areál pily) v doplňujících podmínkách využití této plochy navržena max. výšková hladina
zástavby na 285 m.n.m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě posouzení
vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nikoliv však překročena.
Na str. 62 odůvodnění v rámci kapitoly č. 8 dále, že: „konkrétní záměr na ploše P5 (plocha smíšená obytná)
v k.ú. Tišnov detailně posoudit z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz. Podmínka byla zapracována do
návrhu územního plánu kap.C.3 Plochy přestavby, vzhledem k nutnosti stanovit především výškové
podmínky pro navrženou zástavbu s ohledem na možnost negativního ovlivnění krajinného rázu.", a na str.
80 odůvodnění v rámci kapitoly 9.3.1. je u plochy P5 uvedeno: „řeší požadavek vlastníka pozemku na
přestavbu pily a truhlářství na plochu pro bydlení a občanské vybavení; podmínka posouzení vlivu na
krajinný ráz je dána z důvodu nutnosti prověření a stanovení výškových a prostorových podmínek pro
zástavbu na okraji lesa (Klucaniny), začlenění nové zástavby do krajinného rámce a okolní rodinné
zástavby".
Z výše popsaného jednoznačně plyne, že návrh územního plánu v některých případech klade stanovení
výškové hladiny za cíl územní studii, v některých případech zase naopak posouzení krajinného rázu, a v
některých případech je dokonce kombinuje (např. str. 26 textové části I. A návrhu územního plánu - výrok,
kapitola C.3: „...bude upravena v rámci územní studie na základě závěrů
posouzení
záměru
na
krajinný ráz„. I přestože tedy očekává určení výškové hladiny zástavby v ploše P5 od těchto nástrojů
(pomiňme v tuto chvíli, že nekoordinovaně), pak návrh sám v rámci opakovaného veřejného projednání
stanovuje maximální výškovou hladinu zástavby 285 m.n.m., což je paradoxní, protože pokud bude výška
stanovena takovýmto výslovným způsobem, pak je nepochybně předepisovaná územní studie či posouzení
krajinného rázu pro tyto účely bezvýznamné a území, potažmo vlastníka nadbytečně zatěžuje.
Další rozpor spatřuji v tom, že takto stanovená výšková hladina zástavby (285 m.n.m.) vychází z již
zpracovaného „Posouzení vlivů záměru na krajinný ráz - plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov" (zpracovatel
LÓW spol. s .r.o., Brno 9/2014) - str. 8 a 44 textové části II.C návrhu územního plánu - odůvodnění, a tedy
není zřejmé, proč je opětovně v této souvislosti požadováno posouzení krajinného rázu. V této souvislosti je
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dále třeba se zmínit pro úplnost o tom, že toto posouzení využilo pro stanovení výškové hladiny zaměření
Ing. Mátla, který však uvádí výšku hřebenu sousedního RD na úrovni 285,99 m.n.m.
Jak již bylo výše uvedeno, z pohledu výkonu vlastnických práv a reálné možnosti splnění podmínek
definovaných návrhem územního plánu může být vzhledem k jejich nekoordinovanému uplatnění vůbec
nemožné tyto podmínky splnit. Pokud návrh územního plánu dostatečně nevymezuje, zda-li se má jednat v
případě posouzení krajinného rázu o posouzení preventivní či konkrétní (viz. výše), pak požadavek
uvedený např. na str. 26 textové části I.A návrhu územního plánu - výrok, kapitola C.3: bude
upravena v rámci územní studie na základě závěrů posouzení záměru na krajinný ráz“, není pro vlastníka v
zásadě splnitelný, protože územní studie bude zpracována pro dané území vždy v určité míře obecnosti,
zatímco pro posouzení konkrétního krajinného rázu bude již třeba plná dokumentace pro územní
řízení. Podmínit posouzením krajinného rázu konkrétního záměru územní studii neodpovídá standardnímu
využití a posloupnosti těchto nástrojů.
S ohledem na výše uvedené proto konstatuji, že návrh územního plánu v ploše P5 je vnitřně rozporný,
využívá nekoordinovaně a nejasně institutů územní studie a posouzení krajinného rázu, které mají zpřesnit
výškovou hladinu zástavby, ale přitom v rozporu s tímto požadavkem výškovou hladinu stanoví sám
konkrétní kótou, což mj. podle mého názoru překračuje i právními předpisy stanovenou úroveň výškové
regulace danou pro územní plán, resp. koliduje s pravidly pro její stanovení. Připomeňme, že podle
ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona územní plán stanoví základnírozvoje území obce, ochrany jeho
hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a
koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a
plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
(dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní
rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Náležitosti obsahu územního plánu stanoví
prováděcí právní předpis, kterým je vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Tato vyhláška pak v příloze č. 7,
bod 1, písm. f) stanoví, že textová část územního plánu obsahuje: „stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona},
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití). A contrario, jestliže je ochrana krajinného rázu zajištěna přímo jeho posouzením uloženým
v územním plánu, případně jiným způsobem, jako třeba územní studií, je určení výškové regulace zástavby
přímo explicitně v územním plánu nadbytečné.
Domnívám se, že „přeregulování" plochy P5 souvisí výlučně s tlakem uplatněným několika subjekty
formou námitek či připomínek, aniž by pro to podle mého mínění byly dány objektivní důvody, a
to na úkor výkonu mého vlastnického práva, potažmo platné právní úpravy. Jak však již uvedl
Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 1 Ao 1/2009 - 120 ze· dne 21.7.2009: „ Zásahy do
vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních
důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému
cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a být činěny na základě zákona." Tak tomu však v
daném případě není, a to i při prostém porovnání regulace, která je uplatňována v návrhu územního plánu v
jiných či srovnatelných plochách.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Názor podatele, že plocha P5 (SO P5) byla nesouladně se stavebním zákonem a obecnými východisky
územního plánování zatížena nesourodou a nadbytečně zatěžující regulací, představovanou konkrétními
omezeními způsobu využití stanovenými už v návrhu územního plánu, a následně též nutností zpracování
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územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz při rozhodování o změnách v území, není důvodná.
Dle cílů a úkolů územního plánování (vyjádřených v ust. § 18 a 19 stavebního zákona) bylo nutné zasáhnout
do způsobu využití těchto ploch, neboť současné využití nekoresponduje se střednědobými a dlouhodobými
cíli města při naplňování veřejného zájmu v území. Zároveň muselo dojít k určitému provázání soukromých
a veřejných zájmů na způsobu využití tohoto strategického území, přičemž bylo hleděno především na
požadavky udržitelného rozvoje území v kombinaci s respektováním rázu okolní zástavby. V daném případě
se přitom mezi sebou i jednotlivé soukromé zájmy značně liší, jak plyne z ostatních podaných námitek,
které prezentují někdy téměř přímo opačné názory, než jaké uvádí podatel.
Podatel správně akcentuje ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona, které uvádí, že územní plán má stanovovat
základní koncepci (rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání,
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd.). Tak tomu bylo i v tomto případě, neboť návrh
územního plánu na str. 48 textové části I.A stanoví základní (nikoli zcela konkrétní) východiska pro rozvoj
dotčené části území obce. V souladu s ust. § 18 stavebního zákona se takové základní omezení možnosti
využití území vztahuje k rozvoji přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví.
Záměr nově vymezit využití plochy P5 jako plochy SO – smíšené obytné, byl projednán již ve společném
jednání v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona. Sám vlastník areálu „Pily“ se k tomuto vymezení
vyjádřil ve svém podání (připomínce) č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov takto: „Takto podávanou úpravu v
zásadě akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní požadavek, že v ploše
přestavby je požadována územní studie“. Podatel se pak v uvedené připomínce vymezil proti tehdy
navržené výškové regulaci budoucí zástavby, čemuž bylo vyhověno v tom smyslu, že pro přestavbovou
plochu P5 nebude výšková regulace zástavby, jako jedna ze základních podmínek ochrany krajinného rázu,
v návrhu územního plánu stanovena přímo jako max. počet nadzemních podlaží pro budoucí zástavbu v této
ploše P5; v územním plánu však zůstane stanoveno, že rozhodování o změnách v přestavbové ploše P5 bude
podmíněno zpracováním územní studie. Maximální výšková hladina zástavby v případě plochy P5 byla pak
z hlediska celé (mj. svažité) lokality upravena volněji za pomoci určení konkrétní nadmořské výšky.
Dále bylo třeba vycházet ze závěrů „Posouzení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí procesem
SEA“, kde se v kapitole 11. Závěr (str. 45) uvádí, že: „…konkrétní záměr na ploše P5 (plocha smíšená
obytná) detailně posoudit z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz“. Proto je v doplňujících podmínkách
využití území pro přestavbovou plochu P5 uvedena podmínka v tom smyslu, že záměry v této ploše musí
být posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz.
V rámci stavebním zákonem (ust. § 18 odst. 3) požadovaného koordinovaní soukromých a veřejných zájmů
stran změn v území, výstavby a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území, došlo k potřebné změně způsobu
využití dotčených ploch (čímž byl částečně reflektován požadavek majitele těchto ploch – konkrétně
uvedeno na str. 80 odůvodnění návrhu územního plánu), jež musela být nutně vyvážena adekvátními
regulativy na ochranu veřejného zájmu na uspokojení estetických nároků okolní zástavby a na zachování
náležité ochrany uspořádání krajiny. Tyto regulativy jsou obsaženy co do koncepčního řešení přímo v
návrhu územního plánu a následně se počítá s jejich konkretizací skrze územní studii, s ohledem na
posouzení vlivu daného záměru na krajinný ráz.
Územní studie má dotvořit územní plán, který stanoví základní koncepci rozvoje obce. Ze zákonné dikce §
30 stavebního zákona přímo vyplývá, že má územní studie kromě navrhování možných řešení vybraných
problémů též tyto prověřovat a posuzovat – řadí se tím mezi nástroje náležitě územní plán konkretizující,
což odpovídá požadavkům uvedeným v návrhu územního plánu. Určení účelu využití řešené plochy je
výsledkem středně až dlouhodobého plánování využití strategických ploch ve městě, při kterém musely být
zohledněny jak soukromé zájmy a požadavky, tak samozřejmě dlouhodobě se promítající zájem veřejný.
Nedá se přitom přisvědčit tvrzení podatele o nadbytečnosti posuzování vlivu na krajinný ráz v kontextu
toho, že „z plochy výrobní se transformuje novým územním plánem do plochy smíšeně obytné, tedy
nepochybně respektuje svým začleněním stávající okolní zástavbu“. Sama nemůže obstát argumentace
směřující k tomu, že veškeré možné využití plochy smíšeně obytné musí ze své povahy respektovat okolní
zástavbu. Každé rozhodování o změně v území musí být v této strategické oblasti města pokryto náležitou
konkretizací záměru a jeho posouzením stran zásahu do rázu okolní krajiny a okolní zástavby. Těmto
účelům nejlépe vyhovují právě instituty územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, jež je
zároveň vyžadováno SEA. V tomto směru pak není reálně využitelný poukaz podatele na dřívější
projednávání konkrétního územního rozhodnutí v dané lokalitě, tím méně pak s odůvodněním, že nebyla
jeho určitá část soudně zpochybněna (uváděné územní rozhodnutí bylo zrušeno, pročež samo o sobě nelze
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zcela dovozovat jeho souladnost se zákonem, cíli a úkoly územního plánování, nadto je otázka podoby
soudního přezkumu vždy předurčena podobou uplatněných žalobních bodů).
Pořizovatel si je vědom, že územní studie je odborný podklad určený k ověření požadavků na ochranu
hodnot území, k navržení, prověření a posouzení záměrů na změny v jeho využití, variant řešení vybraných
problémů a úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území (když teprve při pořizování územně
plánovací dokumentace nebo v územním řízení je řešení obsažené v územní studii projednáváno a v případě
kladného výsledku projednání je v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí
zohledněno), zatímco ochrana krajinného rázu je normována v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
Dle ust. § 19 odst. 1 stavebního zákona má však územní plánování určité pevné úkoly, které je nutné
respektovat v rámci celého procesu tvorby územně plánovacích dokumentů. Mezi uvedené úkoly lze
zahrnout jak ochranu hodnot civilizačních a kulturních, tak ochranu hodnot přírodních. V tomto směru byl
po odborném posouzení dovozen požadavek, aby byly zásahy do strategických ploch města regulovány
pomocí institutu stavebního zákona s důkladnou péčí o hodnoty chráněné zákonem o ochraně přírody a
krajiny, neboť jen tímto postupem je možné dosáhnout adekvátních výsledků a zároveň uspokojit úkoly a
cíle územního plánování uváděné ve stavebním zákoně.
Jde-li pak v daném ohledu o tvrzenou nejasnost či neurčitost vztahu územní studie a posouzení zásahu do
krajinného rázu (či kdy má být zpracován jaký typ posouzení zásahů do krajinného rázu), dle názoru
pořizovatele případné pochybnosti odstraňuje výrok územního plánu v kap. L. [Vymezení ploch a koridorů,
ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie], kde se stanoví, že u
vymezených ploch bude předmětem řešení:
rozsah a způsob uspořádání zástavby, včetně maximální výškové hladiny zástavby,
obsluha území dopravní a technickou infrastrukturou, včetně nakládání s odpady a umístění plochy
(shromažďovacího místa) pro tříděný komunální odpad,
vymezení veřejného prostranství (odpočinkové plochy pro oddych a setkávání občanů, bez pozemních
komunikací) o odpovídající výměře dle platné legislativy,
střety s trasami technické infrastruktury a ostatními limity využití území.
U samotné plochy SO P5 je pak vyjasněno, že:
územní studie navrhne plošné a prostorové regulativy (zejména výškovou hladinu zástavby, intenzitu
využití pozemku – poměr zastavěných ploch a ploch zeleně, poměr smíšených funkcí – bydlení a občanská
vybavenost) a součástí územní studie bude architektonický návrh řešení včetně prostorové vizualizace,
orientačním podkladem pro zpracování územní studie bude zpracovaná dokumentace „Posouzení vlivu
záměru na krajinný ráz“ od zpracovatele LÖW & spol., s.r.o.,
konkrétní záměr na ploše P5 bude detailně posouzen z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz.
Jde-li dále o podatelem zpochybňovaný regulativ výškové hladiny zástavby z hlediska jeho (tvrzené) příliš
omezující povahy, pak tento názor podatele není dostatečně podložený a důvodný. Lze konstatovat, že tento
závěr je v poměrně ostrém rozporu s námitkami o nedostatečné regulaci předmětné plochy od řady jiných
podatelů, z nichž někteří odvozují svou procesní legitimaci od vlastnictví nemovitostí v sousedství této
plochy. Srov. např. zejména shodnou námitku č. 2 z podání J. Řezníčka (č. j. MUTI 11744/2016), M.
Krejčího (č. j. MUTI 11747/2016), M. Jančařové (č. j. MUTI 11784/2016), J. Blahy (č. j. MUTI
11804/2016), L. Mičkové (č. j. MUTI 11836/2016) či T. a J. Schovánkových (č. j. MUTI 11873/2016).
Z toho je zřetelné, že v daném případě nebylo straněno žádným konkrétním podatelům, ale bylo skutečně
nutno koordinovat jednotlivé soukromé zájmy se zájmem veřejným, jehož výsledkem je přijímaná regulace.
Uvedení podatelé např. namítají, že podateli M. Pangrácovi bylo jako investorovi údajně vyhověno a byl
schválen jeho požadavek na maximální výškovou hladinu zástavby až na 8 NP. V takovém případě by
nynější námitka M. Pangráce byla poněkud zvláštní. Na věc je však od počátku nutno nahlížet z poněkud
odlišné perspektivy. V případě plochy SO P5 byla stanovena maximální výšková hladina zástavby za
pomoci určení konkrétní nadmořské výšky, a to s cílem vyloučit výstavbu nežádoucích pohledových
dominant a zabránit tím narušení panoramatu Klucaniny. Plocha P5 je situována v zářezu vzhledem k
prudce stoupající ulici U Pily. Samotná komunikace na ulici U Pily má sklon přibližně 30% v úseku od
krajské komunikace směrem k domu číslo popisné 874. Stávající zástavba také již vytváří výškově výrazné
panoráma při úpatí kopce Klucaniny a dostavba plochy P5 by ho měla citlivě dotvořit, což v budoucnu
prověří právě zmiňovaná územní studie a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz.
Z hlediska zákonem vymezených cílů a úkolů územního plánování se jedná o zájmy nepochybně legitimní.
V rámci procesu pořizování územního plánu bylo pak zároveň třeba prostorové regulace konkrétně vyjádřit
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s vyloučením libovůle a potenciální diskriminace. Okolní zástavba dosahuje nadmořské výšky až 285,99 m
n. m. (zaměření výšky hřebene stávajícího rodinného domu na východní straně lokality pily provedené
poskytovatelem geodetických prací, Ing. Pavlem Mátlem – AGEARCH, v roce 2012 „Geodetické zaměření
hřebenů střech Areál Pily Tišnov – Trnec“, jako podklad pro územní plánování města), a s ohledem na
konkrétní svažitost proto návrh územního plánu stanovuje maximální výškovou hladinu zástavby na 285 m
n. m. Cílem je vyloučení excesů – výrazně vyčnívajících a okolní zástavbu rušících staveb. Zároveň jde pro
podatele o regulaci mírnější, než by bylo obvyklé určení podlažnosti.
Cílem je, aby budoucí prověřování a posuzování stavebních záměrů náležitě korespondovalo s okolní
zástavbou, zachováním hodnot v území, pravidly zakotvenými v samotném stavebním zákoně a prováděcích
předpisech. Budoucí územní studie má územní plán do jisté míry zkonkretizovat, případně zohlednit
všechny konkrétní pro a proti daného stavebního záměru. Uvádí-li tedy také podatel své přesvědčení o
„přeregulování“ plochy P5 a o souvislosti tohoto jevu s „tlakem uplatněným několika subjekty formou
námitek či připomínek“, lze stěží tuto část námitky adekvátně vypořádat, neboť je založena toliko na
domněnce podatele. Pořizovatel byl povinen dbát o adekvátní koordinaci veřejného zájmu se všemi zájmy
soukromými, přičemž nebylo možné, aby stranil některému z podatelů námitek či připomínek. Tento scénář
se jeví nepatřičný též z toho důvodu, že proces přijímání opatření obecné povahy a rozhodování o
námitkách (resp. posuzování připomínek) je procesem velmi transparentním a jak již řečeno, podatel se
může snadno přesvědčit, že nebylo žádnému z podatelů námitek (ani jemu) neoprávněně straněno.
K realizaci konkrétních východisek úkolů a cílů územního plánování je konečně obecně zmocněno město
jako územní samosprávný celek. Jak uvádí nález Ústavního soudu ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS
1669/11: „Územní samosprávné celky mají právo na samosprávu při rozhodování o rozvoji svého území.
Existence místní samosprávy je jedním ze znaků demokratického právního státu. […] Do samostatné
působnosti obce na základě zvláštních zákonů patří též schvalování územně plánovací dokumentace. Obec
rozhoduje o pořízení, zadání a vydání územního plánu obce a regulačního plánu, které se vyhlašují formou
opatření obecné povahy. Oba plány jsou součástí územně plánovací dokumentace a pořizuje je obec s
rozšířenou působností v přenesené působnosti, jejich schvalování je však samostatnou působností každé
obce. […] Požadavky […] pokud jde o detailnost a rozsah vypořádání se s námitkami vlastníka pozemku,
uplatněnými proti územnímu plánu, nesmí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky jsou výrazem
přepjatého formalismu, který ohrožuje funkčnost územního plánování a přispívá k narušení stability
systému územního plánování a právních jistot občanů; lze je hodnotit jako nepřípustný zásah do práva na
samosprávu.“
Z uvedeného právního názoru Ústavního soudu je patrné, že konkrétní provedení cílů a úkolů územního
plánování (a právě i náležité skloubení veřejného zájmu se zájmy vlastníků, resp. zájmy soukromými) spadá
v důsledku do práva na samosprávu města. Městu či pořizovateli přitom standardně nepřísluší naplňovat
stanovené úkoly a cíle tak, aby byl uspokojen jen určitý zájem (ať veřejný či soukromý), ale tak, aby byla
dlouhodobě zajištěna racionalita využití území obce. K hodnocení konkrétních přístupů je pak třeba
přistupovat bez přemrštěných (až formalistických) nároků a spíše hodnotit výstupy územního plánování
prizmatem rozumného vyvážení jednotlivých zájmů na rozvoji území města.
Podatel ještě cituje rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 07. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 – 120, kde
se například uvádí, že „jedná-li se o zásahy, jejichž citelnost přesahuje míru, kterou je vlastník bez větších
obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní
povinnost veřejné moci zajistit dotčenému vlastníku adekvátní náhradu (čl. 11 odst. 4 Listiny), a to z
veřejných prostředků nebo z prostředků toho, v jehož prospěch je zásah do vlastnictví proveden (k
civilizační a politické úloze vlastnického práva v dějinách viz komplexně Pipes, R., Vlastnictví a svoboda.
Praha: Argo, 2008).“ U zásahů do vlastnických práv novým územním plánem (ve znění jeho návrhu) nelze
hovořit o takovém „přesahování míry“, neboť změna využití ploch SO P5 zasahuje vlastníkova práva v
zásadě právě opačně, když mu poskytuje řadu možností a variant zásahů do území. Takový postup však
nemůže zůstat bez regulace, kterou v tomto případě představují nutná územní studie a posouzení vlivu
záměru na krajinný ráz. Tyto instituty pouze zajišťují náležitou ochranu veřejnému zájmu při realizaci
zájmů soukromých. Cíle a úkoly územního plánování pak naprosté odbřemenění zásahů do území v zásadě
neumožňují a ani by to u strategické lokality začleněné do okolní zástavby nebylo vhodné a účelné.
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10) Jan Duda, podání: ze dne 06.05.2016 pod č. j. MUTI 12076/2016 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jan Duda
Adresa/ Sídlo: Pejškov 28, 666 01 Tišnov
Podání námitek k Návrhu územního plánu města Tišnov veřejně projednávaném 27. 4. 2016.
Podatel námitek se tímto písemně připojuje ke svým již podaným námitkám, které vyslovil ústně na
veřejném projednání dne 27.4.2016 v Tišnově.
Námitka č. 1.
Podávám námitku proti Příloze k oznámení o konání veřejného projednávání návrhu územního plánu
Tišnov a vyhodnocení vlivu územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území konaného dne, a to části
nazvané Přehled části řešení návrhu UP Tišnov, které byly od prvního veřejného projednání
změněny.
Odůvodnění námitky.
Bod č. 4. Lhůta pro pořízení územních studií byla stanovena na 4 roky. Nikde v návrhu územního plánu
ani v Odůvodnění není tato podmínka stanovena, natož odůvodněna. V návrhu územního plánu se na
str. 72 a 73 v bodě L. stanovují plochy. kde je ve změnách v území požadováno pořízení územních
studií. Tyto plochy jsou vyjmenovány, ale o časové platnosti územní studie se nikde nemluví. Stejně
tak i v Odůvodnění návrhu je na str. 122 a 123 pod bodem 9. 11. napsáno o stanovení ploch pro pořízení
územních studií a dále o stanovení platnosti lhůty pro pořízení územních studií, ale žádná lhůta není
stanovena.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1:
Námitce č. 1 se vyhovuje.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 1:
Lhůta pro pořízení územní studie byla stanovena na 4 roky od nabytí účinnosti územního plánu Tišnov. V
rámci prvního veřejného projednání byla řádně projednána lhůta pro pořízení územních studií dokonce v
délce 6 let, na základě poslední judikatury (např. rozsudek Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 23. 09.
2015, sp. zn. 40 A 4/2015-131) byla nicméně lhůta pro opakované veřejné projednání upravena na dobu 4
let. Tato lhůta z textu návrhu pro opakované veřejné projednání vypadla chybou v psaní (v předchozích
textech se tento údaj opakuje, ve výsledném textu pro veřejné projednání byl toliko nedopatřením,
pravděpodobně při přepisování nebo doplňování textu, vypuštěn), byla nicméně výslovně obsažena v bodě
č. 4 Přílohy k Veřejné vyhlášce k oznámení o konání opakovaného veřejného projednání a v tomto směru je
tak i upravenou lhůtu jistě možno vnímat jako projednanou.
Podané námitce se nicméně samozřejmě vyhovuje a ve výroku územního plánu [kap. L. Vymezení ploch a
koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie: lhůta
pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence územně
plánovací činnosti – do 4 let od nabytí účinnosti ÚP Tišnov] i v odůvodnění územního plánu [kap. 9.11.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro
rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti. Lhůta pro pořízení územních studií (do 4 let od nabytí
účinnosti ÚP Tišnov) je stanovena s ohledem na povinnost obce každé 4 roky vyhotovit „Zprávu o
uplatňování územního plánu“, kde se prověří, zda byla územní studie vyhotovena, nebo zda podmínka
vyhotovení územní studie nadále trvá, případně zda se nezměnily podmínky pro tuto územní studii.] je nyní
předmětný údaj uveden výslovně a správně.

Námitka č. 2.
Stavby nadmístního významu, zvláště silnice II/385, resp. Stavba její předložky v ploše označené jako
P12 není souladná a koordinovaná s nadřazenou dokumentací, tedy s ZÚR jihomoravského kraje. které
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byly předmětným rozsudek v roce 2012 zrušeny právě s ohledem na provázanost dopravních staveb.
Lege artis prosím o doplnění a provázanost s platnými a účinnými ZÚR, nikoli jen politikou rozvoje či
obecnými zásadami. Žádám tímto o doplnění potřebné dokumentace.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2:
Námitka č. 2 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2:
Požadavku na doplnění provázanosti s platnými a účinnými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského
kraje nelze vyhovět, neboť tento druh či „stupeň“ územně plánovací dokumentace v současnosti neexistuje.
Absence zásad územního rozvoje nicméně nemůže (i vzhledem k ústavně garantovanému právu na
samosprávu obcí, jehož integrální součástí je též schvalování územně plánovací dokumentace, srov. nález
Ústavního soudu ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11) až do jejich přijetí (v nejasném termínu
v budoucnosti) znemožnit územně plánovací činnost všech obcí kraje, tedy ani města Tišnov.
Za dané situace je tak po právní stránce nezbytné vycházet v prvé řadě z Politiky územního rozvoje jakožto
„nejvyššího stupně“ územně plánovací dokumentace, který určuje základní požadavky na rozvoj území celé
České republiky. Jsou v ní konkretizovány základní úkoly územního plánování v republikových,
přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a
vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území (§ 31
odst. 4 stavebního zákona). Z neexistence zásad územního rozvoje jakožto „mezičlánku“ a nad územním
plánem nadřazené územně plánovací dokumentace pak vyplývá pro řešení územního plánu města potřeba
respektování tras nadřazené veřejné infrastruktury, vymezení koridorů pro veřejně prospěšné stavby a
územní systém ekologické stability na základě jiné oborové dokumentace.
Jde-li proto o namítanou přeložku silnice II/385, respektive její úpravu zasahující do k. ú. Tišnova, byla
převzata z oborové dokumentace „Generelu dopravy Jihomoravského kraje“. Přestavbová plocha P12 pro
silniční dopravu (přeložka silnice II/385 – tzv. obchvat Hradčany se stavbami, zařízeními a opatřeními
souvisejícími) je navržena za účelem odstranění dopravní závady, zlepšení průjezdu obcí Hradčany a
zrychlení dopravního propojení směrem na Brno. Toto dopravní řešení v nadmístních souvislostech odstraní
velkou dopravní závadu, která představuje pro obec Hradčany neúnosnou dopravní zátěž obytného území,
kterým trasa silnice II/385 v dnešní době prochází. Napojení na původní trasu silnice II/385 u Tišnova je
navrženo a bude realizováno částečně na k.ú. Tišnov, proto je na hranici s obcí Hradčany navržena uvedená
plocha P12, která umožní bezkolizní napojení přeložky na stávající trasu.
Námitka č. 3
Dle zákona č. 106/1999 Sb. prosím o zaslání kopie prezenční listiny z veřejného projednání ze dne
27.4.2016, neb nekoresponduje se skutečným stavem přítomných, což považuji za zásadní procesní
pochybení, které tímto namítám. Na konci veřejného projednání se vyskytly pochybnosti o existenci
všech archů prezenční listiny. Rovněž prosím o odkaz na záznam z veřejného projednání pro případnou
kontrolu faktického stavu jednání.
K námitce č. 3
Žádost o poskytnutí informace – zaslání prezenční listiny (výslovně) v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, nelze posuzovat jako námitku proti návrhu územního plánu dle ust. § 52
odst. 3 stavebního zákona, neboť proti němu ani obsahově nesměřuje, ale právě jako žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dle ust. § 13 odst. 1 uvedeného zákona se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně, a to i
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Dle ust. § 14 odst. 2 věty první ze žádosti musí
být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu
tohoto zákona. Tyto náležitosti žádosti jsou (i vzhledem k právní zásadě, že podání se posuzuje vždy podle
svého obsahu, a to i v jeho jednotlivých částech) z pohledu „námitky č. 3“ splněny, a žádost v této
„námitce“ obsažená tedy byla povinným subjektem, jemuž byla adresována, vyřízena samostatným
procesním postupem stanoveným zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Námitka č. 4
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V zastoupení vlastníka pozemku p.č. 91/ I v k.ú. Pejškov u Tišnova prosím o zdůvodnění potřeby plynové
výměníkové stanice. Dle informací v místě dané infrastrukturní zařízení není potřeba a existují zde důvodné
pochybnosti o potřebě takové infrastruktury pro stávající zástavbu. Obyvatelé místní části topí zpravidla
lokálními tuhými palivy, popř. Elektřinou. Výměníková stanice plynu v navrhovateli působí jako
infrastruktnurní základ pro další případnou developerskou výstavbu v místě.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4:
Námitka č. 4 směřující proti navržené infrastruktuře plynovodu v místní části Pejškov se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 4:
Odůvodnění územního plánu vyhovuje požadavku podatele na odůvodnění umístění plynové výměníkové
stanice v k.ú. Pejškov v kap. 9.4.2. [Koncepce technické infrastruktury E) Zásobování plynem]. V tomto
směru je tedy námitce učiněno za dost, měla-li ovšem směřovat proti řešení navrženému územním plánem,
jak se jeví z jejího celkového vyznění. S ohledem na cíle územního plánování, mezi něž v prvé řadě patří
vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích (§ 18 odst. 1 stavebního zákona), není namístě námitce vyhovět.
Úkolem územního plánování je mj. stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro
kvalitní bydlení (§ 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona). Město Tišnov je zásobované zemním plynem
z vysokotlakého (VTL) plynovodu Maloměřice - Boskovice. V prostoru Kuřimi je vyvedena odbočka VTL
plynovodu Kuřim - Tišnov, která je zakončena VTL regulační stanicí situovanou přímo v areálu
Jihomoravské plynárenské a.s. Další VTL plynovod je přiveden do řešeného území v jeho severní části od
Lomnice a je rovněž zakončen VTL regulační stanicí. Vlastní rozvodná síť města je provedena převážně v
systému středotlak, část území je zásobována z NTL plynovodů (délka NTL plynovodů je 251 m).
Místní části nejsou plynofikovány. Severně od zastavěného území nicméně prochází další VTL plynovod,
který je napojen na VTL plynovod Kuřim – Tišnov a pokračuje ve směru na Bystřici nad Pernštejnem a
katastrálním územím, resp. severním okrajem zástavby Pejškova prochází VTL plynovod ve směru na
Heroltice. V územním plánu se tak v souladu se zákonem definovanými cíli a úkoly územního plánování
navrhuje možnost napojení Pejškova na tento plynovod, tj. možná plynofikace Pejškova přes navrženou
regulační stanici, která bude napojená odbočkou ze stávajícího VTL plynovodu procházející přes k.ú.
Pejškov u Tišnova, tedy nejkratší vhodnou přípojkou. V budoucnu bude pak pouze záležitostí demokraticky
projevené vůle, zda bude tato možnost také využita a realizována.
Námitka č. 5
Prosím o zdůvodnění bezprecedentního nárůstu ploch pro bydlení v místní části Pejškov. Vzhledem k
poslednímu sčítání lidu z roku 2011 jako jediného dostupného data o počtu obyvatel v místní části
Pejškov, by uvažovaná výstavba bezprecedentně násobně zvýšila počet obyvatel této části. S ohledem na
§ 18 st. zák. není relevantním způsobem uvažován udržitelný rozvoj území. V místní části totiž zcela
absentují jakékoli plochy občanské vybavenosti (dětské hřiště, lavičky, místo pro setkávání, obecní
budova, kultura.. „ ). Uvedený záměr tedy vzbuzuje dojem spíše developerského Projektu, nežli
uvážlivého územního plánování. Navíc výstavbě není navržena odpovídající infrastruktura - řešení ČOV
na Pejškově chybí, což při plánované kapacitě jistě bude problém. Prosím o řádné zdůvodnění proč na
Pejškově není žádná občanská vybavenost, místnost pro aktivní občanské setkávání. besedy, akce, hřiště
atp.; a proč se za daného stavu uvažuje o další výstavbě, navíc záborem ZPF?
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5:
Námitka č. 5 směřující proti „nárůstu ploch pro bydlení v místní části Pejškov“ se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 5:
Z hlediska urbanistické koncepce [kap. C.1] územní plán navrhuje pro posílení atraktivity místních částí
Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov:
zachovat v maximální možné míře identitu přírodních hodnot území a novou zástavbu přizpůsobit
charakteru okolní krajiny,
přiměřeným návrhem rozvojových ploch pro bydlení a rekreaci, přestavbou nevyužitých objektů a areálů a
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dobudováním základní dopravní a technické infrastruktury, vytvořit podmínky pro zdravé a plnohodnotné
bydlení, atraktivní i pro mladé rodiny s dětmi,
vymezuje plochy se smíšeným využitím, které umožňují širší spektrum činností a aktivit, vytvářející
pracovní příležitosti, oživení a zpestření struktury místních částí,
koncepční zásady obsluhy jednotlivých místních částí, které umožní zajistit dostatečné technické vybavení a
obsluhu území,
vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny pěší a cyklistickou dopravou.
V místních částech Jamném, Hájku, Hajánkách a Pejškově jsou vymezeny převážně plochy smíšené obytné,
a to jak ve stabilizovaném území, tak v rozvojových plochách. Plochy Z23, Z24, Z25, Z26 a Z27 (dostavba
v centru místní části Pejškov) představují tedy toliko potenciálně celkem 5 RD a byly zároveň vyhodnoceny
jako maximální pro rozvoj sídla i z hledisek prostorových, ukončujících půdorys sídla na severovýchodním
okraji zástavby. Vymezením ploch jako ploch smíšených obytných je přitom právě podpořena možnost
variabilnějšího způsobu využití území i pro namítané občanské vybavení, služby, řemesla, cestovní ruch.
Konkrétní otázky, jako je zřízení např. laviček či míst pro setkávání, pak nelze řešit přímo v rámci
územního plánování. Plochy rekreace jsou převážně stabilizovány, nové plochy jsou navržené v Pejškově v
návaznosti na stávající plochy toliko jako dostavba proluk (Z28, Z29).
Odůvodnění územního plánu vyhovuje požadavku podatele na odůvodnění návrhových ploch v k.ú.
Pejškov, viz jen kap. 10. [Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch]. Nové plochy pro bydlení jsou navrženy v minimálním rozsahu v každé
místní části města Tišnova tak, aby i v těchto odtržených částech byla možnost alespoň minimální nové
výstavby. Ve všech případech se vycházelo z platného územního plánu, aby byla zachována kontinuita
rozvoje území a ve všech případech byl návrh aktualizován, zda potřebnost stále trvá. Některé plochy byly
redukovány z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu i z důvodu nadměrných požadavků. Územní
plán rovněž nepřipouští vícepodlažní zástavbu v místních částech Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov
z důvodu zachování stávajícího venkovského charakteru sídel, který je charakterizován přízemní zástavbou
s možností podkroví.
Z hlediska infrastruktury v případě Pejškova navrhuje dále územní plán napojení na „Skupinový vodovod
Tišnov“, z hlediska koncepce odkanalizování, respektive likvidace dešťových a odpadních vod, byla však
naopak situace vyhodnocena i do budoucna jako vyhovující – zůstane zachován stávající systém – jímky na
vyvážení, případně domovní ČOV [viz kap. D.2.2 a srov. v odůvodnění].
Námitka č. 6
Odbočka vodovodu vede přes soukromé pozemky na místo pro obec zcela nelogické, nejsou zde jasné
varianty napojení. Navíc místní komunikace ve vlastnictví města Tišnov, přes kterou odbočka vodovodu
vede je evidována jako místní zeleň, přitom jde o „páteřní komunikaci" v místní části. Uvedené zakreslení
tak neodpovídá skutečnosti, faktickému využití v místě a působí velmi nelogicky. Prosím o řádné
vykreslení ploch co do jejich faktického a skutečného významu (nikoli „zamalování silnice na zeleno" a
„přemalování zeleně na cestu pro vodu").
Vodovod jako stavba nadmístního významu by měl být provázán nejen s ÚPD okolních obcí, jak je tomu
v návrhu, ale i s nadřazenou dokumentací, tj. ZÚR kraje, z které by měl vycházet. Prosím o doložení
patřičných vyjádření.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 6:
Námitka č. 6 směřující proti navrženému vodovodu se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 6:
V případě místní části Pejškov byl z hlediska cílů a úkolů územního plánování vyhodnocen systém
zásobování pitnou vodou jako nevyhovující, pročež územní plán navrhuje napojení na „Skupinový vodovod
Tišnov“. Odůvodnění územního plánu vyhovuje požadavku na odůvodnění vodovodu v k.ú. Pejškov v kap.
9.4.2. [Koncepce technické infrastruktury A) Zásobování vodou].
Z hlediska zásobování vodou je město Tišnov skutečně třeba posuzovat jako součást většího celku,
sdružujícího více obcí. Město je připojeno na uvedený „Skupinový vodovod Tišnov“, jehož součástí je
dalších 10 okolních obcí. Nelze ovšem vyhovět požadavku na doplnění provázanosti s platnými a účinnými
Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, neboť tento druh či „stupeň“ územně plánovací
dokumentace, jak je v odůvodnění územního plánu opakovaně vysvětleno, v současnosti neexistuje.
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Absence zásad územního rozvoje nicméně nemůže (i vzhledem k ústavně garantovanému právu na
samosprávu obcí, jehož integrální součástí je též schvalování územně plánovací dokumentace, srov. nález
Ústavního soudu ze dne 07. 05. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11) až do jejich přijetí (v nejasném termínu v
budoucnosti) znemožnit územně plánovací činnost všech obcí kraje, tedy ani města Tišnov.
Vodovod již zároveň není sledován Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, přesto po
dohodě s pořizovatelem v územním plánu možnost napojení Pejškova vzhledem k jeho významu zůstává.
Návrh kalkuluje s tím, že voda bude přivedena do vodojemu u DU – účelové komunikace na západním
okraji sídla a odtud je voda přivedena do zástavby. Přitom je přípustné, aby byl koridor, jde-li o jeho
zakreslení, přiveden k návrhovým plochám Z26 a Z24. S tvrzením o nelogičnosti zvoleného koridoru nelze
souhlasit, naopak se jedná o postup standardní (využití účelové komunikace).
Námitka č. 7
Namítám, že stanovení plochy přestavby č. 34 a č. 35 neodpovídá potřebám parkování u letního kina. V
posouzení vlivu těchto ploch a rámci SEA nejsou nikde tyto plochy vyhodnoceny, jenom na str. 51 se v
tabulce záboru můžeme dočíst o velikosti plochy přestavby č. 34. Ta je násobně menší jak plocha
přestavby č. 35 a přesto zabírá plochu 10 18 metrů čtverečních. Tato plocha je na straně letního kina ul.
Hornická. Plocha přestavby č. 35 je bez udání výměry a podle velikosti se sousední plochou může mít tak
4 000 metrů čtverečních. Tato plocha parkoviště zasahuje do plochy čerstvě vysázených stromů
pořízených za dotace min. život. prostředí a svoji velikostí je snad určena na parkování nákladních
automobilů! Žádám, aby tato plocha P 35 nebyla v územním plánu stanovena, neboť plocha parkování P
34 je svoji kapacitou dostatečná.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 7:
Námitka č. 7 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 7:
Z návrhu územního plánu vyplývá, že přestavbová plocha P34 má výměru 1018 m2 a přestavbová plocha
P35 má výměru 607 m2. Určení výměr je uvedeno v textové části odůvodnění návrhu územního plánu v
kapitole 14.3. [Tabelární vyhodnocení lokalit s navrženou změnou využití]. Odůvodnění územního plánu v
kap. 9.4.1. [Koncepce dopravní infrastruktury, oddíl Statická doprava] vysvětluje, že plochy přestavby P34
a P35 pro parkování u letního kina jsou navrženy pro parkování osobních vozidel. Plocha P34 o velikosti
1018 m2 je určena pro 40 parkovacích stání (25 m2/1 parkovací stání) a plocha P35 o velikosti 607 m2 je
určena pro 24 parkovacích stání.
Při koncentraci ploch občanské vybavenosti v dané lokalitě (OV, OK, OS), byl tento návrh parkovacích
ploch vyhodnocen jako v podstatě jediné možné řešení pro zajištění obsluhy území dopravou v klidu
(parkování). Situace dopravy v klidu v rámci řešeného území města Tišnova byla podrobně analyzována již
v dokumentaci „Problematika parkování v Tišnově - organizace parkování jako příspěvek k revitalizaci
veřejného prostoru“ z května 2012, zpracované Ing. Adolfem Jebavým, Alternativní dopravní studio. Z této
analýzy vyplynulo, že situace dopravy v klidu, mimo jiné v ul. Hornické, je deficitní a její řešení je proto
nezbytné.
K tvrzenému nevyhodnocení posouzení vlivu ploch P34 a P35 v rámci procesu SEA je třeba uvést, že na
straně 50 „Posouzení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí procesem SEA“ zpracované
společností LÖW & spol., s.r.o. je vyhodnocení nově vymezených přestavbových ploch P34 a P35
obsaženo. Územní plán pak stanovuje základní urbanistickou koncepci, v tomto případě vymezil změnu
části stávající plochy OS - občanského vybavení – zařízení sportu a rekreace a části stávající plochy Oš –
občanského vybavení – školská zařízení (vymezení dle současně platného územního plánu sídelního útvaru
Tišnov). Nově tedy v návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání byly vymezeny plochy
přestavby P34 a P35 se způsobem využití DP/V - plochy dopravní infrastruktury. Plocha DP umožňuje jak
situování zmíněných parkovacích ploch, tak i veřejné a izolační zeleně. Dále bylo vymezeno návrhem
územního plánu, že tyto plochy jsou určeny pro vybudování veřejně prospěšných staveb (index V) veřejných parkovišť. Tato úprava tedy doplnila urbanistickou koncepci o plochy, které dle doplňujících
podmínek využití území otevírají prostor pro realizaci chybějícího veřejného parkoviště pod letním kinem v
souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Obecným
požadavkem na vymezování ploch v rámci územního plánování je vytváření veřejných prostranství, je-li to
nezbytné.
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Závěrem je namístě doplnit, že umísťování konkrétního záměru na vybudování veřejného parkoviště, a to
pouze v nezbytném rozsahu (kapacitě) dle potřeby území a v koordinaci se stávající zelení se netýká
podrobnosti územního plánu, ale bude předmětem až navazujících řízení při umísťování předmětného
záměru dle stavebního zákona.
Námitka č. 8.
Vznáším námitku proti naprosto nesrozumitelně požadované změně plochy letního kina z plochy OV
občanské veřejné na plochu OK občanské komerční. Její argumentace na změnu na lesopark již
umožňuje současné označení a další důvod v podobě potřeby oplocení plochy před diváky navštěvující
areál bez vstupenky je vysloveně komický.
Tento důvod je uveden na str. 80 Odůvodnění návrhu územního plánu a je jistě míněn pořizovatelem
vážně.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 8:
Námitka č. 8 se zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 8:
Na str. 80 textové části odůvodnění návrhu územního plánu se nově určuje způsob využití OK - občanská
vybavenost komerční u plochy Z 100. Podání v této námitce č. 8 se dle všeho týká právě nově vymezené
plochy Z100. Návrh územního plánu pak při vymezování plochy Z 100 zohledňuje současné využití této
lokality. Aktuálně území totiž slouží jako izolační zeleň za stávající bytovou zástavbou na ulici Halasově,
tvoří tedy přirozenou bariéru vůči hluku případně vznikajícímu při provozování areálu letního kina.
Koncepčně je tedy tato plocha součástí areálu letního kina, což návrh územního plánu ve svém vymezení
nyní upravuje.
Odůvodnění územního plánu v kap. 9.3.1 [Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně], oddíle 1) Zastavitelné plochy, plocha Z100 OK, vysvětluje, že rozšíření plochy letního kina,
zahrnující úzký pruh lesa na západním okraji plochy, je navrženo územním plánem pro vytvoření dostatečně
velké přírodní plochy, která slouží jako ochranná zeleň vůči okolní bytové zástavbě a aby zde mohl být
zřízen také lesopark, jako součást tohoto občanského vybavení. Takové rozšíření je pak v souladu se
stávajícím i budoucím využitím plochy – OK – občanské vybavení – komerční.
Využití plochy letního kina bylo změněno z původně navrhovaného OV – občanské vybavení veřejné na
OK – občanské vybavení komerční tak, aby v areálu letního kina mohlo zůstat letní kino se souvisejícími
stavbami, restaurace, aby zde byla možnost případně umístit malý pivovar k této restauraci, saunu a další
podobné služby (samotné město Tišnov připravuje realizaci celkové rekonstrukce areálu letního kina s
využitím veřejných prostředků, když lze, byť již poněkud nad rámec řešeného, zmínit, že předpokladem pro
poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů je mj. samozřejmý soulad s
územním plánem). Původně navrhované využití plochy by tedy neumožnilo plnohodnotný rozvoj areálu tak,
aby mohl veřejnosti poskytnout veškeré očekávané služby. Odůvodnění vztahující se k otázkám oplocení a
případnému problému neplatících diváků bylo vzhledem k absenci relevantního vztahu k problematice
územního plánování vypuštěno, v tomto směru tedy bylo podateli fakticky vyhověno.
U letního kina by měl být zřízen také lesopark; z uvedených důvodů byla místo plochy OV vymezena
plocha OK s možností situování lesoparku. Kromě toho byl rozšířen celý areál o pozemek p. č. 1476/22 (dle
KN les ve vlastnictví Města Tišnov) a o pozemek p. č. 1476/24 (dle KN sad ve vlastnictví Města Tišnov).
Pozemek p. č. 1476/22 byl vymezen jako zastavitelná plocha Z100.
Námitka č. 9
Proč se s ohledem § 22 odst. 2 a 3 nevedl písemný záznam a neevidovaly se námitky a připomínky
písemně? Pokud existuje uvedený písemný záznam, žádám o jeho kopii.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 9:
Námitka č. 9 na evidenci ústně uplatněných námitek v písemném záznamu z veřejného projednání se
zamítá.
Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 9:
Dle ust. § 22 odst. 2 stavebního zákona platí, že o průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný
záznam. Písemný záznam o průběhu veřejného projednání však neslouží k sepisu ústně podaných námitek
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směřujících ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona proti návrhu územního plánu, jak plyne
z požadavku podatele (námitka č. 9 v logické návaznosti na úvodní „připojení k ústně podaným námitkám“
na str. 1 podání).
Dle ust. § 22 odst. 3 stavebního zákona se i při veřejném projednání stanoviska, námitky a připomínky
uplatňují písemně (tedy nikoli ústně, např. sepisem do protokolu) a musí být opatřeny identifikačními údaji
a podpisem osoby, která je uplatňuje, a připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání. Stanoviska,
námitky a připomínky podané písemně před veřejným projednáním se v záznamu uvedou s odkazem na
jejich znění, které se k záznamu připojí. K tomu srov. např. i Machačková, J. a kol.: Stavební zákon.
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 210, k § 52: „Námitky a připomínky se uplatňují vždy
písemně, a to buď před veřejným projednáním, v jeho průběhu, nebo nejpozději do 7 dnů ode dne konání
(posledního) veřejného projednání. K námitkám, připomínkám a stanoviskům uplatněným po lhůtě se
nepřihlíží.“.

16. Vyhodnocení připomínek
č. podatel
1 Svatopluk Bílek, Mánesova 907, 666 03 Tišnov
2 Ing. Milan Pangrác , Vohančice 67, 666 01 Tišnov
Kv. Řezáč, s.r.o.jednatelka společnosti Ing. Martina Kyselková, U
3
Svratky 780, 666 01 Tišnov
Občanské sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně4 Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, doc. Petr Firbas –
předseda OS, U luhu 23, Brno 635 00
5 Jiří Blaha, Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
6 Jaroslav Martinek, Brněnská 421, 666 03 Tišnov
7 Jaroslav Klimeš, Květnická 1612, 666 01 Tišnov
8 MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, Předklášteří 666 02

číslo jednací
MUTI 2032/2013
MUTI 2965/2013
MUTI 4580/2013
MUTI 5035/2013
MUTI 4951/2013
MUTI 7463/2013
MUTI 7640/2013
MUTI 10388/2013

1. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu v rámci
projednávání dle ust. § 50 stavebního zákona

1) Svatopluk Bílek , podání: č. j. MUTI 2032/2013 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Svatopluk Bílek
Adresa /Sídlo: Mánesova 907, 666 03 Tišnov
Připomínka:
Vyjádření k územnímu plánu v oblasti koupaliště – pozemek označen jako P3
Vznáším námitku proti návrhu územního plánu, který zařazuje plochu P3 do kategorie tělovýchova a sport.
V návrhu je pozemek zařazen v aktivní záplavové zóně, ale na základě přeměření, došlo k vyjmutí z aktivní
zóny a městský úřad, odbor územního plánování a životního prostředí, obdržel podklady (červen 2012).
Navrhuji, pozemek P3 převést do kategorie VS (drobná výroba, služby) nebo SV (smíšená, výrobní)
z následujících důvodů:
1. V minulosti sloužil jako výroba panelů a dodnes jsou tam stopy po výrobě.
2. Jako majitel mám v úmyslu využít pozemek pro komerční využití.

____________________________________________________________________________ 237
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

3. Vznáším výtku na podporu podnikání a hospodářského rozvoje, který pokulhává za investicemi
v občanské vybavenosti (parkoviště, muzeum, dopravní infrastruktura před nádražím, parky, školské
objekty, cyklostezky, koupaliště atd.). Průmyslové zóny jsou jen teorie, neboť není reálné vykoupit
pozemky (velké množství majitelů) a vytvořit inženýrské sítě.
Doufám, že dojde k zamyšlení, co je důležité pro rozvoj města.
V Tišnově dne 7.2.2013
Svatopluk Bílek
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Předmětný pozemek p. č. 2214/4 (druh pozemku dle KN ostatní plocha o výměře 4 444 m²) v k. ú. Tišnov
v který byl v projednávaném návrhu ÚP zahrnut do plochy P3 se nachází v zázemí města Tišnova v lokalitě,
která byla vzhledem ke své poloze na přechodu mezi stávající obytnou zástavbou a volnou krajinou a také
v těsné blízkosti stávajícího městského koupaliště u řeky Svratky, již v ÚPN SÚ Tišnov určena zejména pro
občanské vybavení a sport. Tomu odpovídá i v katastru nemovitostí uvedený způsob využití tohoto
pozemku, a to jako sportoviště a rekreační plocha. Rovněž stavba s ubytovacím zařízením, postavená na
vedlejším pozemku před cca 25 lety a nyní ve vlastnictví AUTO KLUBU TIŠNOV, je v katastru
nemovitostí vedena jako občanské vybavení. Předmětný pozemek byl sice formou opatření obecné povahy
příslušným státním orgánem (OŽP KÚ JMK) vyjmut z aktivní zóny záplavového území, ale zůstal v jeho
zóně pasivní. Město Tišnov vytváří proto pomocí územního plánu předpoklady, aby tato lokalita, která
tvoří přechod mezi volnou krajinou a stávající zástavbou rodinných domů a rekreačních zařízení, zůstala i
do budoucna městským zázemím využívaným pro krátkodobou rekreaci, relaxaci či sportovní aktivity.
Podnikatelské aktivity výrobního charakteru, umožňující též skladování, mají negativní vliv na okolní
životní prostředí většinou sami o sobě a navíc způsobují podstatné zvýšení dopravy, která životní prostředí
dále zhoršuje. Umožnit návrhem v územním plánu rozvoj smíšené výroby, skladování a obdobných
podnikatelských aktivit vedle stávajícího veřejného koupaliště by vyvážený vztah podmínek pro příznivé
životní prostředí nezajistilo, ale naopak narušilo. Negativní dopady by nebyly pouze na rekreační atraktivitu
stávajícího koupaliště, ale celkově na kvalitu rekreačního potenciálu celé lokality. Na základě výše
uvedeného bylo vymezení plochy P3, která sestává z pozemků, jejichž způsob využití uvedený v katastru
nemovitostí je z převážné části pro občanské vybavení (p. č. St. 1955) a pro sportoviště a rekreační plochy
(p. č. 2214/4), v upraveném návrhu ÚP přehodnoceno v tom smyslu, že již není označena jako plocha
přestavbová, ale jako plocha stávající se stejným způsobem využití, tj. plocha občanského vybavení –
tělovýchova a sport (ozn. OS).
Z uvedených důvodů nebylo připomínce vyhověno a na pozemku p. č. 2214/4 v k. ú. Tišnov zůstane
v návrhu ÚP Tišnov vymezena plocha občanského vybavení pro tělovýchovu a sport (ozn. OS).

2) Ing. Milan Pangrác, podání: č. j. MUTI 2965/2013 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Ing. Milan Pangrác
Adresa /Sídlo: Vohančice 67, 666 01 Tišnov
Připomínka:
Jakožto vlastník nemovitostí přímo dotčených tímto návrhem, konkrétně pozemků parc. č. st. 317 a zde
stojící budovy čp. 276 a dále pozemků parc. č. 1741/9, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725,
2726, 2727 vše v kat.území Tišnov v areálu bývalé pily na Trnci jsem prostudoval zveřejněné podklady a
jsem nucen uplatnit níže popsanou připomínku.
Ve výkresové části zveřejněného návrhu územního plánu, konkrétně ve výkresu základního členění území č.
I.1 z prosince 2012, v hlavním výkresu č. I.2 z prosince 2012 a v koordinačním výkresu č. II.6 z prosince
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2012 jsou tyto pozemky zahrnuty do plochy změn označené SO – „smíšená obytná“ a současně označené
jako plocha přestavbová P5.
Tyto plochy jsou smíšené obytné označené (SO) jsou na str. 39 textové části návrhu územního plánu
vymezeny jakožto: „Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské
vybavení, služby, některé podnikatelské aktivity.“ Jakožto přípustné jsou zde uvedeny výslovně mj.
„pozemky bytových domů, rodinných domů, pozemky občanského vybavení a sportu,…“
Rovněž jsou zde uvedeny tzv. „Podmínky prostorového uspořádání:“ a je zde konkrétně upravena tzv.
„výšková hladina zástavby:“, a to tak, že: „v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat
výškovou hladinu okolní zástavby, a možností využití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující
podmínky využití území jinak viz. kap. 3.2.“
U dotčené plochy přestavby označené jakožto P5 je rovněž v textové části návrhu územního plánu,
konkrétně na str. 20 uvedeno, že plocha P5 je plochou smíšenou obytnou, u níž bude výšková hladina
zástavby prověřena územní studií, což rovněž odpovídá údajům uvedeným na str. 56 textové části návrhu
územního plánu, kde je uvedeno pod bodem č. 9, že u plochy P5 je požadováno zpracování územní studie.
Takto podávanou úpravu v zásadě akceptuji. Z hlediska budoucího uspořádání území považuji za adekvátní
požadavek, že v ploše přestavby je požadována územní studie.
Při studiu textové části odůvodnění územního plánu jsem však zjistil, že oproti výše popsanému řešení
obsaženému ve vlastním návrhu územního plánu obsahuje navíc odůvodnění další faktické omezení v ploše
přestavby P5 (ale obecně i v ostatních rozvojových plochách), když konkrétně na str. 46 pod bodem 3.8.
SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
je paušálně popsána tzv. výšková hladina zástavby, a to tak, že cit: „výšková hladina zástavby – je
stanovena v doplňujících podmínkách zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití:
Přízemní zástavba - rodinné domy s možností vytvoření obytného podkroví
Vícepodlažní rodinné domy – max. 2 nadzemní podlaží s možností vytvoření obytného podkroví
Nízkopodlažní bytové domy – do 4 nadzemních podlaží
Vícepodlažní bytové domy - do 5 nadzemních podlaží včetně podkroví
Jakožto vlastník výše popsaných pozemků situovaných v ploše přestavby označené P5 podávám proti
tomuto paušalizovanému výškovému omezení zástavby připomínku ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3
stavebního zákona.
Dle mého názoru je takovéto paušální omezení výškové hladiny budoucí zástavby v územním plánu
nepřípustné a přebírá obsahové náležitosti a podrobnost svěřené prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, v platném znění podrobnější územně plánovací dokumentaci, a to konkrétně regulačnímu plánu.
To lze dovodit z toho, že v ustanovení přílohy č. 11 citované vyhlášky, konkrétně v bodě I. Obsah
regulačního plánu, odst. 2 písm. b) Textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace,
zejména podle jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje mj. podlažnost
Z tohoto důvodu se tedy domnívám, že takováto regulace v územním plánu je nezákonná a přebírá
podrobnost řešení území, která je právními předpisy svěřena až podrobnější územně plánovací dokumentaci,
tedy již zmíněnému regulačnímu plánu. Dále se domnívám, že takto podávaná regulace je rovněž v rozporu
se zásadou proporcionality zásahu, tradičně prezentovanou v příslušné judikatuře správních soudů, a to
z toho důvodu, že pro dotčenou plochu je navrhovaným územním plánem požadováno prověření územní
studií, což z hlediska ochrany veřejných zájmů v oblasti územního plánování považuji za dostatečné
opatření, které není dále třeba omezovat paušálním stanovením výškové konkrétní podlažnosti budoucí
zástavby. V tomto pohledu tak návrh územního plánu nepřiměřeně a zejména zcela nadbytečně a svévolně
omezuje realizaci i architektonické ztvárnění budoucího využití dotčených pozemků pro plánovanou
výstavbu bytových domů.
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Výše popsané omezení považuji za natolik závažné, nezákonné a za takový zásah do vlastnických práv, že
v případě nevyhovění této vznesené připomínce podám námitku ve smyslu § 52 odst. 3 novelizovaného
stavebního zákona a v případě nevyhovění budu proti vydanému územnímu plánu z těchto důvodů brojit
žalobou u příslušného správního soudu. Věřím nicméně, že důvodnost mých argumentů uznáte a k těmto
krokům nebude třeba za účelem ochrany mých vlastnických práv přikročit.
V Tišnově dne 7. 2. 2013
Ing. Milan Pangrác
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo vyhověno.
Odůvodnění:
Připomínce bylo vyhověno v tom smyslu, že pro přestavbovou plochu P5 se stanoveným způsobem využití
jako plocha smíšená obytná (ozn. SO) nebude výšková regulace zástavby, jako jedna ze základních
podmínek ochrany krajinného rázu, v návrhu územního plánu stanovena přímo jako max. počet nadzemních
podlaží pro budoucí zástavbu v této ploše P5.
V územním plánu však zůstane stanoveno, že rozhodování o změnách v přestavbové ploše P5 bude
podmíněno zpracováním územní studie.
Dále pak na základě závěrů „Posouzení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí procesem SEA“,
kde se v kapitole 11. Závěr (str. 45) uvádí, že: „ - konkrétní záměr na ploše P5 (plocha smíšená obytná)
detailně posoudit z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz“, je v doplňujících podmínkách využití území pro
přestavbovou plochu P5 uvedena podmínka v tom smyslu, že záměry v této ploše musí být posouzeny
z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz.
Doporučené opatření, aby konkrétní záměr na ploše P5 (plocha smíšená obytná) byl detailně posouzen
z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz, bylo v návrhu ÚP Tišnov obsaženo také v jeho odůvodnění
v kapitole 4. oddíl 1. bod 13, a to již v době tohoto projednávání dle § 50 stavebního zákona.
3) Kv. Řezáč, s.r.o.jednatelka společnosti Ing. Martina Kyselková, podání: č. j.
MUTI 4580/2013 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Kv. Řezáč, s.r.o. jednatelka společnosti Ing.
Martina Kyselková
Adresa /Sídlo: U Svratky 780, 666 01 Tišnov
Připomínka:
Předmětný návrh ÚP Tišnov nesplňuje obsahové ani formální náležitosti, které má splňovat dle ustanovení §
50 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojení
s ustanovením vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a to zejména ve vztahu
k níže uvedeným pozemkům ve vlastnictví dotčeného subjektu.
Dotčený subjekt je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 2025/2 o výměře 643m², druh pozemku ostatní
plocha, a parc. č. 2025/3, o výměře 379 m², druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Tišnov,
vedeno na listu vlastnictví č. 2307. Pozemek parc. č. 2025/2 je přímou součástí výrobního areálu dotčeného
subjektu, a jako takový je oplocen (oplocení bylo zbudováno dotčeným subjektem na jeho náklady).
V návrhu ÚP Tišnov jsou uvedené pozemky ve vlastnictví dotčeného subjektu, tj. pozemek parc. č. 2025/2 a
parc. č. 2025/3, vedený jako veřejná cesta. Dotčený subjekt s tímto řešením, resp. návrhem řešení nesouhlasí
a navrhuje, aby byl zachován dosavadní stav bez změn, tedy, aby shora uvedené pozemky byly zahrnuty do
návrhu ÚP Tišnov jako plochy výroby a skladování – průmyslová výroba (PV).
Dotčený subjekt je dále výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 2024/4, o výměře 77 m², druh pozemku
ostatní plocha, pozemku parc. č. 2032/14, o výměře 81m², druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č.
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st. 1886/2, o výměře 56 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a dále budovy bez čísla popisného
nebo evidenčního umístěné na pozemku parc. č. st. 1886/1 a st. 1886/2, způsob využití průmyslový objekt,
vše v katastrálním území Tišnov, vedeno na listu vlastnictví č. 2307.
Dle návrhu ÚP Tišnov má přes pozemky parc. č.2024/4, parc. č. 2032/14, parc. č. 1886/2 a přes část budovy
bez čísla popisného nebo evidenčního umístěné na pozemku parc. č. st. 1886/1 a st. 1886/2, vést veřejná
cesta. S tímto řešením dotčený subjekt za současných podmínek zásadně nesouhlasí. S uvedeným řešením
by snad mohl být vyjádřen souhlas, avšak pouze za předpokladu, že by byl pozemek parc. č. 2032/7, který je
ve vlastnictví Města Tišnova a který sousedí právě s pozemky ve vlastnictví dotčeného subjektu, směněn za
pozemky parc. č. 2024/4, parc. č. 2032/14 a pozemek parc. č. st. 1886/2 tak, aby byla pro dotčený subjekt
vytvořena tzv. „územní rezerva pro jeho výrobní činnost“ o rozsahu umožňující výstavbu průmyslové haly
včetně všech pásem a odstupů o výměře zůstatku objektu – budovy bez čísla popisného nebo evidenčního
umístěného na pozemku parc. č. st. 1886/1 a pozemku parc. č. st. 1886/2 (tzn. bez části budovy bez čísla
popisného nebo evidenčního umístěné na pozemku parc. č. st. 1886/2). Současně dotčený subjekt uvádí, že
pokud by byl na dotčený subjekt převeden (resp. směněn za shora uvedené pozemky) celý pozemek parc.č.
2032/7, resp. směnou by získal objektivně více než Město Tišnov, je dotčený subjekt připraven uhradit
odpovídající kompenzaci.
K návrhu ÚP Tišnov, konkrétně k návrhu využití pozemků parc. č. 2032/7 a parc. č. 2032/8, jako
parkoviště, pak dotčený subjekt namítá, že takové řešení nereflektují žádným způsobem sousední pozemky
parc. č. 2026/6 a parc. č. 2032/3, které jsou ve vlastnictví dotčeného subjektu.
Závěrem lze tedy uvést, že v návrhu ÚP Tišnov nejsou ve vztahu k předmětným pozemkům sledovány cíle
ani úkoly územního plánování, nejsou v uvedeném návrhu ÚP Tišnov vytvářeny předpoklad pro výstavbu a
pro udržitelný rozvoj území, zejména předpoklady spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Návrh ÚP Tišnov je
tedy v rozporu s ustanovením § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
V Tišnově dne 25.2.2013
Ing. Martina Kyselková, jednatelka společnosti Kv. Řezáč, s.r.o.
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo částečně vyhověno.
Odůvodnění:
Přestože je pozemek p. č. 2025/3 v k. ú. Tišnov již dlouhodobě využíván veřejností jako komunikační
propojení pro pěší a cyklisty a město Tišnov zde v minulosti (cca před více jak dvaceti lety) zřídilo i veřejné
osvětlení, bylo připomínce vyhověno, a to tak, že pozemky p. č. 2025/2, p. č. 2025/3, p. č. 2026/6, p. č.
2024/4, převážná část pozemku p. č. 2032/14, a pozemky p. č. 2032/3, p. č. St. 1886/1, p. č. St. 1886/2 v k.
ú. Tišnov ve vlastnictví Kv. Řezáč, s. r. o., jsou vymezeny jako součást stávající plochy určené v
návrhu územního plánu Tišnov pro výrobu a skladování – průmyslová výroba ozn. VP. Přes okrajovou část
pozemku p. č. 2032/14 v k. ú. Tišnov byla však plocha veřejného prostranství pro zajištění náhradního
komunikačního propojení.
Veřejností využívané stávající komunikační propojení pro pěší a cyklisty bylo tak v této lokalitě zachováno
v rámci takto navrženého veřejného prostranství (zastavitelná plocha Z82), které bylo vymezeno převážně
na pozemcích Města Tišnova. Okrajová část pozemku p. č. 2032/14 (cca 15 m²) ve vlastnictví Kv. Řezáč,
s.r.o., musela však být do této plochy veřejného prostranství začleněna, aby zde bylo zajištěno dostatečné
komunikační propojení.
Nabízená směna pozemků p. č. 2024/4, p. č. 2032/14 a pozemku p. č. St. 1886/2 v k. ú. Tišnov ve
vlastnictví Kv. Řezáč, s. r. o., za pozemek p. č. 2032/7 v k. ú. Tišnov ve vlastnictví Města Tišnov není
možná, a to ani s finanční kompenzací. Město Tišnov získalo pozemek p. č. 2032/7 (a současně též sousední
pozemek p. č. 2032/8) v k. ú. Tišnov do svého vlastnictví bezúplatným převodem od Pozemkového fondu
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České republiky na základě Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1017990223, uzavřené dne 19. 12.
2002 (dále jen Smlouva). Z podmínek této smlouvy kromě jiného vyplývá, že tyto pozemky lze převádět
pouze zpět na převádějícího, a to za stejných podmínek, za jakých byly na nabyvatele - Město Tišnov
převedeny. Nabízené směně pozemků proto nelze vyhovět.
4) Občanské sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně- Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích“, doc. Petr Firbas – předseda OS, podání: č. j.
MUTI 5035/2013 MěÚ Tišnov
Občanské sdružení
„Občané za ochranu kvality bydlení v Brně- Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“,
doc. Petr Firbas – předseda OS
Adresa /Sídlo: U luhu 23, Brno 635 00
IČO 26653486
Připomínky:
Připomínky k Návrhu územního plánu Tišnov
1. Zveřejnění veřejné vyhlášky bylo zatíženo vadou.
Odůvodnění:
Veřejná vyhláška Městského úřadu Tišnova, č.j.MUTI28373/2012/OÚPSŘ/ČH, datovaná 17.1.2013, je
označena jako „Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu územního plánu Tišnov a vyhodnocení vlivů
návrhu územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území“ je zmatečná, neb sice odkazuje na ust. § 50
odst. 3 stavebního zákona, ale nijak neosvětluje občanům, o jaké řízení se jedná. Veřejné vyhlášky musí být
srozumitelné pro občany a nelze zamlčet označení typu jednání, které se ohlašuje. Veřejnou vyhlášku je
nutné opravit a vyvěsit znova, jinak je řízení neplatné.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Pořizování územního plánu Tišnov probíhá v době nabytí účinnosti (1.1.2013) tzv. velké novely stavebního
zákona (zákon č. 350/2012 Sb.), která se zásadním způsobem dotkla i problematiky pořizování územních
plánů obcí. Jedná se konkrétně o ustanovení §§ 43 - 55 stavebního zákona. V této souvislosti na přelomu
roku proběhlo několik školení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), na kterých byl postup pořizování po
novele objasňován. Výsledkem této činnosti je metodický pokyn MMR.
Podle této metodiky se nyní řídí jak nadřízený orgán (KrÚ JMK), tak Úřady územního plánování, tedy i
MěÚ Tišnov. Z této metodiky v bodě 12. jednoznačně plyne, že, cit: „Na společné jednání se naváže
novými činnostmi podle § 50 odst. 3 SZ ve znění po novele.“ Ustanovení § 50 odst. 3 novelizovaného
stavebního zákona přitom jednoznačně stanoví možnost každého uplatnit ve 30denní lhůtě připomínky.
Z tohoto důvodu byla zařazena veřejnost již do této fáze pořizování územního plánu Tišnov, byť podle
předešlé právní úpravy se veřejnost této fáze projednávání územního plánu neúčastnila. Novelizovaná
úprava je tedy pro veřejnost příznivější, protože podle dřívější právní úpravy se mohla veřejnost k ÚP
vyjádřit až v řízení o územním plánu podle § 52 původního stavebního zákona.
Na základě výše uvedeného proto pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 novelizovaného
stavebního zákona doručil návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný
rozvoj území veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 192 odst. 1 stavebního zákona přitom platí, že cit:
„Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ Doručování
veřejnou vyhláškou upravuje ustanovení § 25 správního řádu. Podle § 25 odst. 1 správního řádu platí, že cit:
„Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám,
které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.“ Podle §
25 odst. 2 správního řádu dále platí, že cit: „Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost,
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popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou,
byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.“
Jak vyplývá z výše citované připomínky občanského sdružení, toto napadá obsahovou stránku vyhlášky,
když konkrétně uvádí: „…ale nijak neosvětluje občanům, o jaké řízení se jedná. Veřejné vyhlášky musí být
srozumitelné pro občany a nelze zamlčet označení typu jednání, které se ohlašuje.“
Pořizovateli není po opětovném přezkoumání předmětné veřejné vyhlášky zřejmé, z čeho občanské sdružení
dovozuje obsahovou nedostatečnost. Ve veřejné vyhlášce pod sp.zn. S-MUTI 28279/2011 ze dne 17.1.2013
je mj. výslovně uvedeno, že se: „oznamuje zveřejnění a projednávání návrhu územního plánu Tišnov a
vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území v souladu s ustanovením § 50
odst. 3 stavebního zákona.“ Dále je zde výslovně popsáno, kde bude úplné znění návrhu územního plánu
Tišnov a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území vystaveno k veřejnému
nahlédnutí a kde současně bude po stejnou dobu zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Rovněž je zde mj. výslovně uvedeno, dokdy může každý ke zveřejněnému návrhu ÚP Tišnov a
vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky, a že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
S ohledem na shora uvedené má proto pořizovatel za prokázané, že po obsahové stránce je napadaná veřejná
vyhláška zcela v souladu s platnými právními předpisy a obsahově zcela dostatečná, když přesně
specifikuje, o jakou fázi projednání se jedná a jaká jsou konkrétní práva veřejnosti („každého“) v této fázi.
Záměna s jiným „řízením“ či postupem správního orgánu je zcela vyloučena. S ohledem na shora popsané a
s ohledem k textu uplatněné připomínky má také pořizovatel pochybnost o tom, zda-li se občanské sdružení
vůbec s obsahem této veřejné vyhlášky konkrétně seznámilo.
2. Veřejná vyhláška byla zatížena vadou v poučení
Odůvodnění:
Tato vyhláška neobsahuje dostatečné poučení ve smyslu zákona.
Občan musí být jasně informován, o jakou fázi jednání se jedná. Nelze jen bez dalšího vytrhnout z kontextu
větu z § 50 odst.3 stavebního zákona a občany de facto uvádět v omyl. Použité formulace ve vyhlášce
mohou v občanech vyvolat dojem , že se jedná o projednání územního plánu s nimi, když v tomto případě
se jedná o „společné jednání“ pro DOSS, do kterého se mohou občané nově podle novely stavebního zákona
vyjadřovat.
Bylo by nejen seriózní k občanům i uvést odkaz na ust. § 51 stavebního zákona a podle něj následně
očekávaná jednání (kde bude možné podávat i námitky), ale toto by mělo být povinně zahrnuto, neb výkon
státní správy je službou veřejnosti a ne uváděním občanů v omyl.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Tato připomínka občanského sdružení do určité míry souvisí s tím, co uvedl pořizovatel k vypořádání
připomínky předešlé. Pořizovateli tedy především po opětovném přezkoumání předmětné veřejné vyhlášky
není zřejmé, z čeho občanské sdružení dovozuje nedostatky uvedené v jeho připomínce stran „poučení“.
Napadaná vyhláška obsahuje ve své závěrečné části jednak výslovně poučení o tom, že do 30 dnů ode dne
doručení veřejnou vyhláškou může každý ke zveřejněnému návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů návrhu
ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území uplatnit
u pořizovatele písemné připomínky, a že
k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží ve smyslu § 50 odst. 3 novelizovaného stavebního zákona,
a dále poučení o tom, že písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení podle ust. § 25
odst. 2 správního řádu, přičemž byla splněna povinnost podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního
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řádu, tedy oznámení bylo zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což vyplývá z údajů
uvedených na konci této veřejné vyhlášky.
Pořizovateli není konečně zřejmé, z čeho občanské sdružení dovozuje „povinnost“ uvést odkaz na
ustanovení § 51 stavebního zákona. Z platných právních předpisů takováto povinnost nevyplývá,
pořizovatel má naopak za to, že uvedení tohoto ustanovení by mohlo být pro veřejnost oním „omylem“, o
němž hovoří občanské sdružení. Smyslem veřejné vyhlášky rozhodně není zahltit adresáty kvantem
informací, ale pokud možno maximálně přesně a výstižně podat předmětnou materii. Dále je třeba mít na
mysli, že se jedná především o instrument doručovací, který slouží pro seznámení adresátů s příslušným
úkonem (pojímáno v obecné správněprávní rovině) nikoliv o citaci platných právních předpisů. Konečně
ustanovení § 51 stavebního zákona nemá pro veřejnost žádné přímé důsledky a neobsahuje žádné konkrétní
– veřejností využitelné oprávnění. I z tohoto důvodu se tak tato případná informace jeví jako zcela
nadbytečná.
3. Veřejná vyhláška byla zatížena vadou – nenaplněné ustanovení zákona
Odůvodnění:
Zákon předpokládá spolupráci s určeným zastupitelem obce. Určený zastupitel obce musí být určen
usnesením Zastupitelstva obce a informace o způsobu a místu jeho určení musí být uvedena ve vyhlášce a
mělo by být i uvedeno jméno určeného zastupitele. Jedná se o konkrétního zastupitele a je nutné i z důvodů
transparence a ze zamezení případného střetu zájmů identifikovat veřejně osobu, která ovlivňovala proces
pořizování ÚP.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Pořizovatel se shoduje s občanským sdružením v tom, že stavební zákon předpokládá spolupráci s určeným
zastupitelem (srov. např. § 47, 51 a 53 stavebního zákona). Z platných právních předpisů však nevyplývá, že
by tato osoba musela být uvedena ve vyhlášce, jak uvádí občanské sdružení. Podle § 47 odst. 1 stavebního
zákona toliko platí že: „Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu, na základě
územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů, pořizovatel ve spolupráci s
určeným členem zastupitelstva (dále jen „určený zastupitel“) zpracuje návrh zadání územního plánu.“
Jak je patrno z citovaného ustanovení, stavební zákon sám dokonce ani blíže nespecifikuje proceduru tohoto
„určení“. V rámci pořizování územního plánu Tišnova byla osoba určeného zastupitele řádně určena a to
příslušným usnesením zastupitelstva města. Konkrétně na zasedání zastupitelstva města č. 2/2007 konaného
15.3.2007 zastupitelstvo města v rámci schválení pořízení nového územního plánu pověřilo jako určeného
zastupitele tehdejšího starostu Ing. Františka Svobodu. Zastupitelstvo města dále na svém zasedání č.
7/2011 ze dne 26.10.2011 – pod bodem č. 6, usnesením č. 07/07/11, zrušilo pověření Ing. Františka
Svobody jako určeného zastupitele a usnesením č. 08/07/11 pověřilo jako určeného zastupitele
místostarostu Ing. Petra Bábora Ph.D., který spolupracuje s pořizovatelem při pořizování územního plánu
Tišnov
doposud.
Tato
usnesení
jsou
veřejně
přístupná
na
webové
adrese
http://www.tisnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-rada/dokumenty/usneseni-zastupitelstva.html, kde se s nimi
může veřejnost kdykoliv seznámit.
Pořizovatel k této připomínce občanského sdružení konečně uvádí, že ustanovení § 50 odst. 3 stavebního
zákona výslovně uvádí, že připomínky se uplatňují u pořizovatele. Rovněž z tohoto důvodu by označení
určeného zastupitele ve veřejného vyhlášce bylo nadbytečnou informací, protože případné připomínky
uplatněné u této osoby by neměly právní relevanci.
4. Ve výrokové části Návrhu změny ÚP nesmí být texty, o kterých se nerozhoduje
Odůvodnění:
Návrh změny ÚP se vydává jako Opatření obecné povahy (OOP). Výroková část OOP musí být jasná a
srozumitelná, nesmí odkazovat na jiné dokumenty, ani na odůvodnění OOP. Formou OOP musí být
zpracován již návrh změny ÚP. Výrok smí obsahovat jen pokyny a zásady pro rozhodování, vše ostatní se

____________________________________________________________________________ 244
ÚP Tišnov, Rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek

musí uvést do odůvodnění. Výrok a výkresy grafické části změny ÚP obsahují jen to, o čem rozhoduje
zastupitelstvo. Skutečnosti, které jsou platné bez ohledu na vůli zastupitelstva, se nesmí uvádět do výrokové
části, uvádí se do textové a grafické části odůvodnění.
Ve výroku nelze uvádět odkazy na Odůvodnění. Výrokovou část je třeba upravit.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Pořizovateli není zřejmé, z jakého důvodu občanské sdružení v připomínce hovoří o „návrhu změny ÚP“.
Předmětný územní plán je vydáván jako zcela nový územní plán, nikoliv změna. Podle ustanovení § 43
odst. 4 stavebního zákona se územní plán vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu.
Opatření obecné povahy je obecně upraveno v ustanoveních §171- §174 správního řádu. Podle ustanovení §
192 odst. 1 stavebního zákona platí, že cit: „Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud
tento zákon nestanoví jinak.“
Správní řád ani speciální právní předpisy (zejm. stavební zákon a vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti)
pojem „výrok OOP“ nebo „výroková část OOP“ neznají. Pořizovatel má za to, že občanské sdružení pod
tímto pojmem rozumí návrh opatření obecné povahy (ve smyslu správního řádu), resp. část opatření obecné
povahy mimo odůvodnění (a contrario § 173 odst. 1 správního řádu, věta první) nebo náležitosti obsahu
územního plánu stanovené prováděcím právním předpisem (§ 43 odst. 6 stavebního zákona), kterým je již
zmiňovaná vyhl.č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 13 odst. 1
této vyhlášky platí, že: „Územní plán obsahuje textovou a grafickou část. Obsah územního plánu, včetně
jeho odůvodnění, je stanoven v příloze č. 7.“ Pro úplnost dále pořizovatel doplňuje, že ustanovení § 11 odst.
2 této vyhlášky uvádí, že: „Obsah zadání územního plánu je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.“
Pořizovatel je nucen k připomínce občanského sdružení konstatovat, že obsahové a formální náležitosti
předmětného územního plánu zcela respektují výše citovaná ustanovení platných právních předpisů, a proto
považuje tuto připomínku občanského sdružení za lichou. Samo občanské sdružení ostatně ani ve své
připomínce neuvádí žádná konkrétní pochybení, které by bylo možno případně podrobněji přezkoumat.

5. Z výrokové části je nutno odstranit odkaz na nadmístní prvky, které nemají oporu v nadřazené územně
plánovací dokumentaci, ani nesplňují podmínky novely stavebního zákona
Odůvodnění:
Přeložka silnice II/385 Čebín – Hradčany je nadmístním prvkem, který byl nově vnesen do nadřízené
územně plánovací dokumentace, ZÚR JMK, a nebyl v předchozí nadřazené územně plánovací
dokumentaci, ÚP VÚC BSRA, která ze zákona ztratila účinnost k 31.12.2009. Nově pořízené ZÚR JMK
byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu v červnu 2012. Absence ZÚR JMK a nenaplnění
stavebního zákona znemožňují pořizovat území plán města Tišnova s nadmístním prvkem „přeložkou
silnice II/385 Čebín – Hradčany“.
Konkrétně z výroku ÚP na st. 12 je nutno vypustit text „návrhem plochy pro přeložku silnice II/385 Čebín –
Hradčany se zlepší dopravní napojení na síť komunikací vyššího stupně (D1 a R43)“ a všechny další odkazy
na novou přeložku II/385.
Zde ani jinde se nelze v ÚP Tišnov odvolávat na R43. Není známo, kudy (a to ani přes která katastrální
území bude koridor R43 bude veden.
Nelze vymezit ani v grafické části plochy pro novou přeložku, tedy např. ani plochu „P12 Tišnov - plochy
dopravy – DS – úprava křižovatky a část obchvatu silnice II/385“.
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Nelze vymezit veřejně prospěšnou stavbu II/385. Tento záměr je nadmístní a jako veřejně prospěšný je
možné jej vymezit jen tam, kde je přípustné vymezit tento záměr, což není přípustné v předmětném návrhu
ÚP Tišnov.
Výrokovou část i celý ÚP je třeba upravit.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Dle ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona (po tzv. velké novele) se, cit: „Záležitosti nadmístního významu,
které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský
úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 stavebního zákona z důvodu významných negativních vlivů
přesahujících hranice obce nevyloučí.“
Zásady územního rozvoje JMK byly NSS zrušeny a KÚ JMK, Odbor územního plánování a stavebního řádu
ve svém stanovisku, které podle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona vydal dne 2. 5. 2013 k návrhu ÚP
Tišnov, žádnou záležitost nadmístního významu z důvodu významných negativních vlivů přesahujících
hranice města Tišnova (tj. jeho celého správního území) nevyloučil.
V souvislosti v ÚP Tišnov stanovenou základní koncepcí dopravní infrastruktury, zejména pak s navrženým
řešením přeložky silnice II/385, krajský úřad v tomto stanovisku pod nadpisem „ 2. Posouzení návrhu ÚP
Tišnov z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy“ kromě jiného
také uvádí, že, cit: „Hlavní komunikační systém města je tvořen stávajícími průtahy silnic II. a III. třídy.
Nejvýznamnější komunikací v řešeném území je silnice II/385, která prochází jihozápadním okrajem města
a zajišťuje propojení Tišnovska s krajským městem Brnem, je také důležitou spojkou mezi městem Brnem a
Českomoravskou vrchovinou. V jižním okraji katastrálního území Tišnova ve směru ke Kuřimi je navržena
úprava trasy pro napojení přeložky silnice II/385 (Čebín – Hradčany), která řeší nevyhovující průjezd
zastavěným územím obce Hradčany (dle rozpracované dokumentace pro územní rozhodnutí). Záměr byl
převzat z „Generelu krajských silnic Jihomoravského kraje“. Přeložka silnice se dotýká katastrů více obcí a
má tedy nadmístní význam, nebude však mít významné negativní vlivy přesahující hranice jednotlivých
obcí. Krajský úřad proto ve smyslu § 43 odst. 1 předmětný záměr z ÚP nevylučuje. Koordinace záměru je
zajištěna zapracováním přeložky v územních plánech dotčených obcí.“
Z uvedeného vyplývá, že když Krajský úřad ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 stavebního zákona žádné
záležitosti nadmístního významu z návrhu ÚP Tišnov, jak již bylo uvedeno, nevyloučil, a to zřetelně
vyplývá z celého znění tohoto stanoviska, tak tím v podstatě odsouhlasil, že záležitosti nadmístního
významu, které jsou řešeny v návrhu ÚP Tišnov, zejména pak krajským úřadem výslovně uvedená plocha
pro přeložku silnice II/385, mohou (v souladu s § 43 odst. 1 stavebního zákona) zůstat i nadále jeho
součástí.
Připomínce, že, cit: „Z výrokové části je nutno odstranit odkaz na nadmístní prvky, které nemají oporu
v nadřazené územně plánovací dokumentaci, ani nesplňují podmínky novely stavebního zákona.“, se proto
nevyhovuje.
Kromě PÚR ČR 2008 jsou neopominutelným podkladem pro zpracování ÚP Tišnov Územně analytické
podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností (Tišnov) a ÚAP Jihomoravského kraje, které obsahují
varianty koridoru R43. Vzhledem k tomu, že ZÚR JMK byly rozsudkem Nejvyššího správního soudu
zrušeny, není rozhodnuto o výběru varianty koridoru R43.
Nadmístní záměry, ke kterým patří i rychlostní silnice R43, a požadavky na koordinaci z hlediska širších
vztahů v území, které mají být v ÚP zohledněny či prověřeny, je třeba v prvé řadě opírat o PÚR ČR 2008.
Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je politika územního rozvoje závazná pro pořizování a vydávání nejen
zásad územního plánování, ale rovněž pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro
rozhodování v území. V PÚR ČR 2008 je v čl. 121 vymezen koridor kapacitní silnice R43 BrnoSvitavy/Moravská Třebová. Z kap. 5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury vyplývá úkol zajistit pro něj
územní ochranu (případně) územní rezervou, a to ve smyslu čl. 80 – Úkoly územního plánování. PÚR ČR
2008 určuje pouze výchozí (koncové) body koridoru, nikoliv konkrétní trasování (tj. „dotčení“ jednotlivých
obcí), ale zároveň předepisuje územní ochranu – je tedy třeba vycházet z dosud nastudovaných variant.
Krajský úřad JMK měl nastudovány varianty koridoru R43 pro účely ZÚR JMK. Vzhledem k jejich zrušení
není rozhodnuto o výběru varianty, je proto třeba nadále zajistit pro tyto varianty územní ochranu do doby
výsledného invariantního řešení, o kterém bude rozhodnuto v rámci nových ZÚR JMK. To se týká i variant,
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které jsou sice vymezeny mimo území řešené ÚP Tišnov, ale z výše uvedených důvodů musí být vymezeny
v odůvodnění v rámci širších vztahů v území (graficky pak ve výkresu širších vztahů v území).
Ve vztahu k rychlostní silnici R43, jak už bylo uvedeno, správní území městy Tišnova (tj. řešené území)
není žádnou z variant přímo dotčeno. Není možné, jak je v připomínce požadováno, vyloučit veškeré
odkazy na varianty koridoru R43 (jako ochranu území územní rezervou) v textové i grafické části
odůvodnění ÚP Tišnov, a to i z důvodu, že dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. musí grafická část
odůvodnění územního plánu kromě jiného obsahovat výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území
sousedních obcí, popřípadě krajů či států.Tyto vazby pak musí být dokumentovány na základě územně
plánovacích podkladů (jako jsou ve vyhodnocení připomínek uváděné ÚAP), a v souladu s Politikou
územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR 2008).
V rámci širších vztahů v území jsou proto v odůvodnění zobrazeny varianty koridoru R43, a to dle ÚAP
správního obvodu ORP Tišnov a v souladu s ÚAP JMK. Správní území města Tišnova (tj. řešené území)
není však žádnou z těchto variant přímo dotčeno.
Po zrušení ZÚR JMK není o výběru varianty koridoru pro R43 rozhodnuto a není tedy rozhodnuto ani
o konkrétních dopravních napojeních na R43. Odkazy na varianty koridoru R43 se proto v tzv. „výrokové“
části návrhu ÚP Tišnov nevyskytují, jsou uváděny pouze v jeho odůvodnění v souvislosti se širšími vztahy
v území.
Závěrem se podotýká, že jak v době projednávání ÚP Tišnov dle ust. § 50 odst. 3, stavebního zákona, tak i
v době konání veřejného projednání (6. 2. 2014), byla v platnosti PÚR 2008 , ke které jsou vztahovány jak
podané připomínky, tak návrh jejich vyhodnocení. Dne 15. 4. 2015 byla usnesením vlády České republiky
č. 276 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, jejíž změny se však věcné
podstaty vyhodnocení a z toho plynoucího nevyhovění této připomínce nedotýkají.
6. z výroku i odůvodnění návrhu ÚP Tišnov je nutné odstranit odkazy na R43
Odůvodnění:
Z Politiky územního rozvoje (PÚP) nevyplývají pro Tišnov konkrétní dopady ani souvislosti. V PÚR není
R43 vymezena přes žádnou konkrétní obec. Vymezení R43 v PÚR je vysoce obecné: „Brno – Svitavy /
Moravská Třebová“. Není ani rozhodnuto, zda R43 má vést na Svitavy nebo na Moravskou Třebovou.
Pořizovatelem PÚR je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). V kauze žaloby proti PÚR, která je nyní před
NSS se MMR k dané problematice vyjadřovalo. Ve vyjádření pro prvostupňový soud dle citace z rozsudku
z 18.10.2012, č.j.:10A 121/2012-114 prvostupňového soudu MMR uvedlo
„Vymezování ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury, které mají mezinárodně republiko
význam nebo přesahují významem území jednoho kraje ve smyslu ust. §32 odst. 1 písm.d) stavebního
zákona tak má v politice zcela jiný význam a dopad než vymezování ploch a koridorů v územně plánovací
dokumentaci. Jde o strategické záměry, pro které se Politikou stanoví směrnice pro další činnost orgánů
územního plánování. Takové vymezení nemá a nemůže mít žádný přímý dopad na konkrétní území. Protože
záměr je vymezen takto obecně, nelze určit správní obvody obcí případně jejich částí, které budou
napadenými návrhu, odst. (106) a (121) Politiky dotčeny.“
Toto jasné stanovisko MMR je přímo přiléhavé pro případ koridoru rychlostní silnice R43, neb MMR přímo
odkazuje na odst. (121) PÚR, tedy vymezení R43.
Lze naprosto souhlasit se stanoviskem MMR, že dle PÚR „určit správní obvody obcí případně jejich částí“,
které budou R43 dotčeny.
Tedy nelze ani do ÚP Tišnov uvádět jakékoliv formulace o tom, že by z PÚR něco konkrétně vyplývalo pro
obec Tišnov.
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo vyhověno částečně.
Odůvodnění:
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Jak již bylo uvedeno v předchozím vypořádání připomínky 5. občanského sdružení, i když byly rozsudkem
Nejvyššího správního soudu ZÚR JMK zrušeny, a není proto o výběru varianty koridoru R43 rozhodnuto,
jsou neopominutelným podkladem pro zpracování ÚP Tišnov Územně analytické podklady (ÚAP) obce
s rozšířenou působností (Tišnovem) a ÚAP Jihomoravského kraje, které obsahují varianty koridoru R43.
Nadmístní záměry, ke kterým patří i rychlostní silnice R43, a požadavky na koordinaci z hlediska širších
vztahů v území, které mají být v ÚP zohledněny či prověřeny, je třeba v prvé řadě opírat o PÚR ČR 2008.
Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je politika územního rozvoje závazná pro pořizování a vydávání nejen
zásad územního plánování, ale rovněž pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro
rozhodování v území. V PÚR ČR 2008 je v čl. 121 vymezen koridor kapacitní silnice R43 BrnoSvitavy/Moravská Třebová. Z kap. 5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury vyplývá úkol zajistit pro něj
územní ochranu (případně) územní rezervou, a to ve smyslu čl. 80 – Úkoly územního plánování. PÚR ČR
2008 určuje pouze výchozí (koncové) body koridoru, nikoliv konkrétní trasování (tj. „dotčení“ jednotlivých
obcí), ale zároveň předepisuje územní ochranu – je tedy třeba vycházet z dosud nastudovaných variant.
Krajský úřad JMK měl nastudovány varianty koridoru R43 pro účely ZÚR JMK. Vzhledem k jejich zrušení
není rozhodnuto o výběru varianty, je proto třeba nadále zajistit pro tyto varianty územní ochranu do doby
výsledného invariantního řešení, o kterém bude rozhodnuto v rámci nových ZÚR JMK. To se týká i variant,
které jsou sice vymezeny mimo území řešené ÚP Tišnov, ale z výše uvedených důvodů musí být vymezeny
v odůvodnění v rámci širších vztahů v území (graficky pak ve výkresu širších vztahů v území).
Z uvedeného a zejména z celého návrhu ÚP Tišnov jednoznačně plyne, že na řešeném území není žádná
územní rezerva pro variantu koridoru R43 vymezena (a to ani pro její dopravní napojení), a proto se ani v
územním plánu Tišnov o žádné variantě koridoru R43 nemůže rozhodovat a také rozhodovat nebude.
Veškeré odkazy na varianty koridoru R43 (jako ochranu území územní rezervou) v textové i grafické části
odůvodnění ÚP Tišnov nelze však vyloučit, a to i z toho důvodu, že dle „Přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.“ grafická část odůvodnění územního plánu musí kromě jiného obsahovat výkres širších
vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů či států. Tyto vazby pak musí být
dokumentovány na základě územně plánovacích podkladů, jako jsou uváděné ÚAP, a v souladu s PÚR ČR
2008.
Závěrem se podotýká, že jak v době projednávání ÚP Tišnov dle ust. § 50 odst. 3, stavebního zákona, tak i
v době konání veřejného projednání (6. 2. 2014), byla v platnosti PÚR 2008, ke které jsou vztahovány jak
podané připomínky, tak návrh jejich vyhodnocení. Dne 15. 4. 2015 byla usnesením vlády České republiky
č. 276 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, jejíž změny se však věcné
podstaty vyhodnocení a z toho plynoucího nevyhovění této připomínce nedotýkají.
7. Odůvodnění návrhu je nutné opravit v části „ VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM.“
Odůvodnění:
Na str. 8 Odůvodnění je uvedeno: „Z neexistence nadřazené územně plánovací dokumentace vyplývá pro
řešení územního plánu města nutnost respektování tras nadřazené veřejné infrastruktury, vymezení koridorů
pro veřejně prospěšné stavby a územní systém ekologické stability na základě jiné oborové dokumentace“.
Toto je v rozporu se stavebním zákonem.
Nelze schvalovat nadmístní prvky v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.
Zmatečnost postupu zpracovatele územního plánu je vidět i z odkazů na varianty R43.
Např. na str. 21 Odůvodnění zpracovatel tvrdí: „Z hlediska širších územních vztahů chybí lepší napojení na
dálniční síť případně na jednu z variant výhledové trasy rychlostní silnice R 43.“
Podobně na str. 9 zpracovatel uvedl text „…přeložka silnice II/385 Hradčany – Čebín, která se dotýká
změny trasy na východním okraji města, tato trasa navazuje na tzv. severní obchvat Kuřimi, hlavní přivaděč
na jednu z variant rychlostní silnice R43,“
Odůvodnění je nutné přepracovat a nelze odkazovat na nějaké varianty R43.
Za občanské sdružení doc. Petr Firbas, předseda OS
Vypořádání připomínky:
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Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu Tišnov bude v souladu s ust. § 51 stavebního zákona na základě výsledků projednání
dle ust. § 50 tohoto zákona upraven, a to se týká i připomínané části jeho odůvodnění „Vyhodnocení
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem“. Z hlediska této připomínky bude v odůvodnění
návrhu ÚP zohledněno zejména stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ) KÚ
JMK vydané dne 2. 5. 2013 (pod č.j. JMK 39380/2013) dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona. Jedná se o
stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem. V tomto stanovisku vychází krajský úřad (kromě jiného) také z ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona
(po tzv. velké novele), podle kterého cit: „Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50
odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí.“
Z výše uvedeného i ze znění obsahu stanoviska OÚPSŘ KÚ JMK (části stanoviska, které se přímo týkají
záležitostí nadmístního významu, byly již ocitovány ve vypořádání připomínky 5. občanského sdružení)
vyplývá, že krajský úřad v tomto stanovisku vydaném v souladu s ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona
žádnou záležitost nadmístního významu v návrhu ÚP Tišnov z důvodu významných negativních vlivů
přesahujících hranice obce nevyloučil.
K tvrzení připomínajícího, že nelze schvalovat nadmístní prvky v rozporu s nadřazenou územně plánovací
dokumentací, lze v případě návrhu ÚP Tišnov pouze konstatovat, že tzv. nadmístní prvky obsažené v tomto
návrhu územního plánu nemohou být schvalovány v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací
(v tomto případě se ZÚR JMK), pokud tato nadřazená územně plánovací dokumentace – ZÚR JMK byla,
jak již bylo několikrát uvedeno, rozsudkem Nevyššího správního soudu zrušena.
Závěrem se podotýká, že jak v době projednávání ÚP Tišnov dle ust. § 50 odst. 3, stavebního zákona, tak i
v době konání veřejného projednání (6. 2. 2014), byla v platnosti PÚR 2008, ke které jsou vztahovány jak
podané připomínky, tak návrh jejich vyhodnocení. Dne 15. 4. 2015 byla usnesením vlády České republiky
č. 276 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, jejíž změny se však věcné
podstaty vyhodnocení a z toho plynoucího nevyhovění této připomínce nedotýkají.
5) Jiří Blaha , podání: č. j. MUTI 4949/2013 MěÚ Tišnov, č. j. MUTI 4951/2013 MěÚ
Tišnov, č. j. MUTI 4952/2013 Měú Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jiří Blaha
Adresa /Sídlo: Těsnohlídkova 883, 666 03 Tišnov
Připomínky:
Připomínka č.1) Návrh územního plánu a jeho doprovodné části neobsahuje závazné zadání schválené
Zastupitelstvem města Tišnova dne 26.6.2006.Jedná se především o závazný požadavek na straně č.16 pod
písmenem b) Stanovit koeficient zastavění a podíl zeleně v navržených plochách. Ani v SEA a ve
Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území tento nedostatek nebyl návrhu vytknut a
nebylo požádáno o nápravu.
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo vyhověno.
Odůvodnění:
V navržených plochách byla buď stanovena intenzita využití pozemků, nebo bude prověřena v rámci
územní studie, případně posouzením vlivu na krajinný ráz. Z intenzity využití pozemků lze dovodit zároveň
též podíl zeleně. Tímto bylo připomínce v podstatě vyhověno.
2) Návrh územního plánu je v rozporu s prováděcí vyhláškou č. 501/2006 Sb. a jeho § č. 4, který stanovuje,
že *do *ploch*bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s vyjímkou pozemků pro
budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 metrů čtverečních*. Návrh územního plánu povoluje
v plochách bydlení pozemky obchodního prodeje do výměry 2 000 metrů čtverečních.
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Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo vyhověno.
Odůvodnění:
V územním plánu je pro plochy bydlení stanoveno jako podmíněně přípustné využití (ne tedy vždy a bez
omezení) související občanské vybavení komerčního charakteru, avšak za podmínky, že se jedná o pozemek
menší než 2000 m² a není riziko narušení pohody bydlení.
V návrhu územního plánu uváděný název občanské vybavení komerčního charakteru nejsou pouze budovy
obchodního prodeje, jak zjednodušeně uvádí připomínající, ale jde o mnohem širší pojem. Patří sem např.
drobnější prodejny, služby jako např. kadeřnictví, kosmetické salóny, veterinární ordinace, soukromé
jazykové školy a též některé řemeslné nevýrobní služby atp. V ust. § 4 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je
uveden odkaz na § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb, o obecných technických požadavcích na výstavbu, kde je
uvedeno, že stavbou pro obchod se ve vyhlášce rozumí stavba která obsahuje celkovou prodejní plochu
větší než 2000 m² (např. velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy).
Vzhledem k ust. § 4 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a následně k ust. § 3 vyhlášky č. 137/1998, coby
dosavadního právního předpisu, a obdobně dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
výstavbu, účinné od 26. srpna 2006) byl předmětný regulativ podmíněně přípustného využití pro plochy
bydlení upřesněn, a to v tom smyslu, že do ploch bydlení lze zahrnout pozemky pro budovy obchodního
prodeje, ale jen do výměry 1 000 m².
3) Návrh územního plánu obsahuje podstatné zmenšení ploch *Plochy smíšené centrální* *(SC).* V
zadání zastupitelstva ze dne 26.6.2008 není žádný požadavek na tuto úpravu a ani v ÚAP nic není. Textová
část C. se na straně 46 odvolává na stanovení této plochy obecně závaznou vyhláškou 6/2004 a
vyjmenovává ulice, které výše uvedená vyhláška neobsahuje.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Projektant při řešení plošného uspořádání zastavěného území - při vymezování ploch s rozdílným způsobem
využití vycházel zejména z jejich stávajícího způsobu využití. Základní plochy s rozdílným způsobem
využití jsou charakterizovány ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. v ust. § 4 až 19 a s ohledem na specifické
podmínky a charakter území je lze dále podrobněji členit. V době schválení ÚPN SÚ Tišnov platily jiné
právní předpisy, a to zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláška č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
ve kterých plochy s rozdílným způsobem využití nebyly ještě takto charakterizovány. Požadavek na
konkrétní členění zastavěného území (tj. kolik ploch a s jakým způsobem využití má být v návrhu ÚP
vymezeno) se v zadání neuvádí a ÚAP jsou pro řešení návrhu ÚP pouze územně plánovacím podkladem. Na
str. 46 Odůvodnění návrhu územního plánu bylo sice pro vysvětlení zmíněno, že centrální zóna byla
vymezena ve změně č. VIb ÚPN SÚ Tišnov, ale dále bylo uvedeno, že v územním plánu Tišnov (tj. zatím
v jeho návrhu) je toto (původní) vymezení upraveno tak, aby lépe vystihovalo vymezení historického jádra
města. Připomínající zřejmě nepostřehl, že se jedná o různá území, odlišně nazvaná a vymezená v jiné době
a za jiných podmínek. V návrhu ÚP Tišnov byla vymezena hranice historického jádra města a dále ještě
hranice území zásadního významu pro charakter města. Po projednání a nabytí účinnosti tohoto územního
plánu Tišnov, přestane ÚPN SÚ Tišnov včetně jeho změn a obecně závazných vyhlášek, kterými se
vyhlašovala závazná část ÚPN SÚ Tišnova a jeho změn, platit a bude platit už jen územní plán Tišnov
vydaný formou opatření obecné povahy.
Na základě výše uvedeného nebylo připomínce vyhověno.
4) Návrh územního plánu obsahuje v koordinačním výkresu II.6, plochy smíšené obytné (SO), které jsou
rozdílné se současně platným územním plánem a žádná změna územního plánu je neměnila. V zadání je sice
zmínka o prověření, zda by bylo účelné některé plochy pro bydlení změnit na plochy smíšené obytné. Nikde
v ÚAP není o tomto zmínka a ani změněné plochy nejsou zahrnuty pod plochami změn. Kdy k těmto
změnám došlo, že je neobsahuje žádná textová část?
Vypořádání připomínky:
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Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Pro tuto dílčí připomínku č. 4) platí první část odpovědi, která je uvedena k dílčí připomínce č. 3), tj. že
projektant při řešení plošného uspořádání zastavěného území - při vymezování ploch s rozdílným způsobem
využití vycházel zejména z jejich stávajícího způsobu využití. Základní plochy s rozdílným způsobem
využití jsou charakterizovány ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. v ust. § 4 až 19 a s ohledem na specifické
podmínky a charakter území je lze dále podrobněji členit. V době schválení ÚPN SÚ Tišnov platily jiné
právní předpisy, a to zákon č. 50/1996 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláška č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
ve kterých plochy s rozdílným způsobem využití nebyly ještě takto charakterizovány. Požadavek na
konkrétní členění zastavěného území (tj. kolik ploch a s jakým způsobem využití má být v návrhu ÚP
vymezeno) se v zadání neuvádí a ÚAP jsou pro řešení návrhu ÚP pouze územně plánovacím podkladem.
Na základě výše uvedeného nebylo připomínce vyhověno.
5) V zadání schváleném zastupitelstvem není nikde žádný požadavek na změnu výšky nové zástavby. V
textových částech je ovšem výška zástavby povolena oproti současnému stavu (tří patra a možnost půdní
vestavby) změněna na pět pater s možností půdní vestavby. Kdo změnil výškovou zonaci staveb?
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
V zadání, které schválilo Zastupitelstvo města Tišnov, jsou uvedeny hlavní cíle a požadavky na zpracování
návrhu územního plánu. Samotné řešení návrhu územního plánu, ve kterém se teprve, mimo jiné, stanovují
podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby,....), navrhl zhotovitel Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., konkrétně
projektanti ing. arch. A. Palacká, ing. arch. Veselý, MGR. M. Novotný, H. Brychtová, a dále se návrh
územního plánu dotvářel při projednávání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi,
vlastníky a ostatní veřejností.
6) V návrhu územního plánu je plocha obytné zástavby Z 1. Tato plocha je i v současně platném územním
plánu a je na ní povoleno pod symbolem Br/2s postavení rodinných domů o dvou patrech a závislosti na
územní studii. V této ploše je v současnosti snad povolená stavba bytových domůo čtyřech patrech. *Jak je
toto možné?*
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Tato připomínka se netýká návrhu územního plánu, za určitých okolností by ji bylo možno uplatnit při
územních řízeních.
Připomínce nebylo vyhověno.
7) V návrhu územního plánu je plocha přestavby označená P 8 a má na ní vzniknout plocha určená pro
sport. *Bohužel je tato plocha v současné době také plochou sportu, a jen díky pofidernímu výkladu
stavebně plánovací dokumentace* *stavebním úřadem je na ní v současné době umístěna fotovoltaická
elektrárna!*
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití vychází projektant z jejich stávajícího způsobu využití
a zároveň může vymezit plochy ke změně stávající zástavby, což je případ přestavbové plochy P8, která je
dočasně využívána pro umístění fotovoltaických panelů. Návrh územního plánu umožňuje, aby po dožití a
odstranění těchto panelů, mohla být tato plocha opět využívána pro občanské vybavení OS – tělovýchova a
sport.
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8) Návrh územního plánu obsahuje i plochu přestavby P 2a P 4. Jsou určeny pro plochy sportu. Je na nich
bohužel na dobu životnosti třiceti let umístěna fotovoltaická elektrárna, a tak se nedá použít. Proč je tato
plocha stanovena?
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití vychází projektant z jejich stávajícího způsobu využití
a zároveň může vymezit plochy ke změně stávající zástavby. Přestavbové plochy P2 a P4 jsou dočasně
využívány pro umístění fotovoltaických panelů. Návrh územního plánu umožňuje, aby po dožití a
odstranění těchto panelů mohly být tyto plochy využívány pro občanské vybavení OS – tělovýchova a sport.
Tyto plochy totiž navazují přímo na stávající sportovní areály pro fotbal, tenis a další sporty.
9) Návrh územního plánu obsahuje plochu přestavby P 5. V současně platném územním plánu je to plocha
čistého průmyslu a je na ní umístěna dosluhující pila. Plocha přestavby P 5 je určena pro plochu smíšenou
obytnou SO. V ÚAP není ani v aktualizovaných podkladech žádná zmínka o potřebě změny této plochy.
*Proč je tedy tato změna v územním plánu? *Samotná plocha P 5 je velká 14 200 metrů čtverečních. Podle
plánů územního řízení je stavba "Obchodního a školicího střediska Trnec" i s obslužnou komunikací a
parkovacím domem na ploše asi 10 000 metrů čtverečních. Pro obytnou část plochy přestavby zbývá
nějakých 4 000 metrů čtverečních. *Je to plocha komerčního využití s trochou plochy pro bydlení, anebo to
je plocha smíšená obytná s možným využitím pro obchodní prodej?* Soudný člověk si tu správnou variantu
vybere. Ale taková plocha v návrhu územního plánu není. Co s tím?
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Jak už bylo několikrát uvedeno, ÚAP jsou pouze územně plánovacím podkladem a k pořizování územního
plánu Tišnov proto také jenom jako podklad posloužily. Teprve územní plán ve svém řešení
v souvislostech a podrobnostech správního území města zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního
plánování. Navržené využití přestavbové plochy P5, jako plocha smíšená obytná, vycházel ze stávajících
podmínek v tomto území i jeho okolí a ze záměrů vlastníka pozemků v této ploše. Plocha smíšená obytná,
která je obecně charakterizována v ustanovení § 8 vyhlášky č. 500/2006 Sb., svými možnostmi využití
nejenže splňuje požadavky vlastníka pozemků i staveb v této ploše, ale je velmi dobře slučitelná s místními
územními podmínkami (např. poloha u frekventované silnice III. třídy v ulici Brněnská a zároveň mezi
stávající obytnou zástavbou).
V souladu s ust. § 8 uvedené vyhlášky se plochy smíšené obytné obvykle samostatně vymezují v případech,
kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit
území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační
služby. Na základě uvedeného nebylo připomínce vyhověno.
10) Návrh územního plánu obsahuje v SEA na straně 33. požadavek: V co největší míře navrhnout
opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody
do půdy. Nikde v dalších částech územního plánu se tento problém nijak neřeší. *Proč? * Plocha P 5 je z
kopce a v územním řízení se stavební úřad spokojil s odvodem povrchové dešťové vody do kanalizace.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody
do půdy, se především navrhují až v podrobnějších dokumentacích, než jakými jsou územní plány, kdy jsou
známy už konkrétní záměry. Proto i ve zmiňovaném „Posouzení vlivů územního plánu Tišnov na životní
prostředí“ se na str. 33 uvádí: „- u záměrů zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod,
splaškových i dešťových.“ Obdobně jsou požadavky na řešení likvidace dešťových vod vztaženy až ke
stavebnímu pozemku v ust. § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde je kromě jiného uvedeno, že stavební
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pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze
zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití. V odůvodnění návrhu
územního plánu bylo v „Doporučených opatřeních“ pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití
opakovaně uvedeno, že: - u záměrů zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod,
splaškových i dešťových. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.“ Vzhledem k uvedenému se tato
připomínka jeví jako nedůvodná.
11) V zadání schváleném zastupitelstvem je i požadavek: Územní plán prověří kapacity a územní
rozložení obchodní sítě z pohledu umístění dalších nákupních center. To určitě nikdo neudělal. Ve studii
obchodního vybavení pro maloobchod z roku 2004 je konstatována naprostá dostatečnost tohoto
občanského vybavení a od té doby přibyla dvě velká nákupní centra maloobchodních řetězců.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
V návrhu územního plánu není vymezena žádná samostatná plocha speciálně pro nějaké velké nákupní
centrum. Jsou zde však vymezeny zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního, které jsou buď
zcela převzaty z ÚPN SÚ Tišnov (plocha Z31 naproti čerpací stanici pohonných hmot „Benzina“ u silnice
II/385) a nebo částečně převzatá plocha Z32 u silnice III/3773. Stanovené hlavní využití těchto ploch je pro
činnosti, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru a s ním související činnosti, stavby
a zařízení. Plocha Z32 by měla sloužit zejména pro občanskou vybavenost (přípustná je zde např. i veřejné
občanské vybavení a sídelní zeleň) sídliště Květnice a tzv. „obytné zóny“ v lokalitě Hony za Kukýrnou.
12) Návrh územního plánu obsahuje v SEA na straně 44 až 46 bod 11. Závěr s podrobně popsanými
opatřeními požadovanými SEA. Na straně 47 jsou údaje o zpracovateli oznámení a certifikací oprávněných
osob. Tyto údaje se běžně uvádějí na úplný závěr studií. Ne tak v té tišnovského územního plánu. SEA má
totiž ještě jednu stránku, a na ní bohužel je zapomenuto na plochu přestavby *P 5 a požadavku na územní
studii o vlivu na krajinný ráz a studii počtu pater!*
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Záleží na zpracovateli, jestli uvede údaje o zpracovateli před „Návrhem stanoviska“ nebo až po něm.
V tomto případě není ani tak důležité pořadí jako obsah.
Připomínce nebude vyhověno.
Není pravda, že v „Posouzení vlivů ÚP Tišnov na životní prostředí“ byla opomenuta přestavbová plocha P5
a posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Zpracovatel se vlivem přestavbových ploch zabývá na str. 20
v kapitole 3. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením koncepce
významně zasaženy, dále na str. 31 v kapitole 5.13. Vlivy územního plánu Tišnov na životní prostředí –
Plochy přestavby, a také na str. 45 v kapitole 11. Závěr, kde se uvádí, že na ploše P5 (plocha obytná
smíšená) by měl být konkrétní záměr detailně posouzen z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz. Vzhledem
k uvedenému se tato připomínka jeví jako nedůvodná.
**13) Návrh územního plánu obsahuje pro plochu přestavby P 5 požadavky na různě pojaté studie. V SEA
je na stránce 45 požadavek na : záměr na ploše P 5 detailně posoudit z hlediska vlivu záměru na krajinný
ráz.V textové části A. Návrhu územního plánu je na straně 20: plocha P 5, a v doplňujících podmínkách
využítí - výšková hladina zástavby-bude prověřena územní studií. Takže studie na množství pater. O studii o
vlivu na krajinný ráz ani slovo. Navíc tu je nenápadně napsáno, plocha přestavby (truhlářství v ulici
Brněnské) na plochu smíšenou obytnou *umožňující i obchodní vybavenost. Že to bude pouze na obchodní
vybavenost a trochu bydlení je zatajeno! *V mapové části územního plánu ale žádná značka o požadavku
nějaké studie není. Proč?
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
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Odůvodnění:
V textové části návrhu ÚP byla v kapitole „9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření jejich
využití územní studií podmínkou pro rozhodování“ kromě jiných ploch, uvedena přestavbová plocha P5,
která je vymezena jako plocha smíšená obytná (o možnostech využití plochy smíšené obytné se pořizovatel
zmiňuje již v dílčí připomínce č. 9). Tímto bylo závazně stanoveno, že v této ploše je rozhodování o
změnách podmíněno zpracováním územní studie, přičemž termín pro pořízení studie (konkrétně termín pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti) je stanoven do 6 let od účinnosti ÚP
Tišnov. Připomínající zřejmě nepochopil souvislost mezi krajinným rázem a výškovou regulací zástavby.
Výšková regulace zástavby je pouze jednou ze základních podmínek ochrany krajinného rázu; dalšími
základními podmínkami jsou např. charakter a struktura zástavby, intenzita využití stavebních pozemků
apod. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel, a to v souladu s podmínkami
stanovenými v územním plánu, mezi které patří i ochrana krajinného rázu.
Vyznačení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, je jednou ze součástí stanoveného obsahu výkresu základního členění území, jenž je povinnou
součástí grafické části územního plánu. Základní obsah územního plánu a jeho odůvodnění je stanoven v
Příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. V ostatních výkresech návrhu územního plánu se tyto plochy a
koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, mohou
také nějakým způsobem označit, ale už jen pro lepší orientaci. V návrhu ÚP Tišnov v hlavních výkresech –
návrh uspořádání území a v koordinačních výkresech, byly plochy k prověření územní studií označeny tak,
že pod lomítkem za kódem stanoveného způsobu využití plochy byl uveden ještě index /U, a ten byl uveden
i v legendě těchto výkresů. U plochy P5 bylo ve výkresech označení indexem /U opomenuto, a bylo proto
v upraveném návrhu ÚP doplněno.
14) Návrh územního plánu obsahuje i záznam z pracovního jednání RM ze dne 22.2. 2011, který obsahuje
i pokyn pro plochu přestavby P 5. Přestavbová plocha P 5 (areál pily na ulici Brněnská) ponechat zatím z
hlediska způsobu využití jako plochu smíšenou obytnou (SO) a RM upřesní, jaká zde bude přípustná
maximální výměra prodejní plochy. Nikde jsem v zákoně o obcích nenašel tuto povinnost či právo rady
takto ovlivňovat návrh územního plánu, a ani v žádném zápise z jednání rady nic není. Tento pokyn
poukazuje na nekompetentnost tvůrců územního plánu.
Vypořádání připomínky:
Připomínka je nedůvodná.
Text, který uvádí připomínající nebyl v projednávaném návrhu ÚP Tišnov nalezen.
15) Návrh územního plánu obsahuje v A. textové části návrhu územního plánu na straně 56: Uzemní studie
jsou požadovány pro plochy Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6, Z 8, P 5, P 1, Z 14 B včetně ploch dopravní
infastruktury v průmyslové zóně Díly pod Městem. Časový termín pro prověření lokalit územní studií je
stanoven do 6 let od účinnosti ÚP Tišnov. *Po uplynutí této doby si může dělat developer co uzná za
vhodné. Proč?*
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
V příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve které je stanoven obsah územního plánu, je v textové části I.2
uvedeno, že: „Pokud to bude účelné, bude textová část návrhu územního plánu obsahovat dále: c) vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti.“
Lhůta 6 let pro pořízení územních studií byla stanovena jako lhůta přiměřená vzhledem k tomu, že pokud je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, znamená to pro vlastníky
pozemků v tomto území další omezení vlastnických práv, které by mělo být omezeno pouze na přiměřenou
dobu. Jako více než dostatečná se jeví tato stanovená lhůta 6 let zejména s porovnáním s tím, že
zastupitelstva územních samosprávných celků jsou volena na období 4 let a rovněž vyhodnocování
územních plánů a jejich změn se v souladu s ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona provádí nejpozději do 4 let
po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky.
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Požadavek na časovou omezenost lhůty pro pořízení územní studie je uplatněn i v Přechodných
ustanoveních odst. 5. stavebního zákona, kde se uvádí, že:
„Úkol prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako
podmínka pro rozhodování pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud
není v uvedené územně plánovací dokumentaci stanovena lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence
územně plánovací činnosti.“ Na základě uvedeného se připomínka jeví jako nedůvodná.
16) V průběhu pořizování návrhu územního plánu nebyl respektován stavební zákon č, 183/2006 Sb. a
jeho § 6, odstavc (5), písmeno b): Zastupitelstvo schvaluje v samostatné působnosti zadání, *případně
pokyny pro zpracování návrhu územního plánu.* Pokyny dány byly, schválení zastupitelstvem ne. To je asi
špatně!
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu Tišnov byl projednáván dle ust. § 50 stavebního zákona a společné jednání se konalo
2. března 2010. Výsledky projednání i změny podmínek byly však takové, že bylo zapotřebí návrh
územního plánu upravit a opakovaně projednat dle ust. § 50 stavebního zákona. Proto pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po předběžných projednáváních se zpracovatelem a pracovním jednání
v radě města zpracoval tzv. pokyny pro dopracování návrhu územního plánu. Nejednalo se však o pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu v souladu s ust. § 53 odst. 3)stavebního zákona, na jejichž obsah se
přiměřeně vztahovalo ustanovení § 49 stavebního zákona a které by dle ust. § 49 odst. 3 muselo schvalovat
zastupitelstvo města. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2013, dle které v souladu s ust. § 51 odst. 3
stavebního je návrh pokynů schvalován zastupitelstvem obce, nebyla v té době ještě ani vydaná.
Zastupitelstvo i rada města (a to dřívější před volbami na podzim roku 2010 i ty nově zvolené) však byly o
výše uvedeném postupu vždy informovány a se zpracovávaným návrhem územního plánu Tišnov i s jeho
postupnými úpravami byly prostřednictvím určeného zastupitele a pořizovatele vždy seznamovány.
17) Návrh územního plánu obsahuje nevymahatelné podmínky pro ozelenění staveb bez umožnění tyto
podmínky zákonně ošetřit.*Proč nejsou stanoveny vymahatelné podmínky?*
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo částečně vyhověno.
Odůvodnění:
Konkrétní podmínky pro ozelenění jednotlivých staveb je už taková podrobnost, kterou je vhodné řešit např.
v regulačním plánu, v územní studii a nebo až v dokumentaci pro územní řízení. V ustanovení § 43 odst. 3
stavebního zákona je uvedeno, že územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím.
Pro ochranu a rozvoj hodnot území, mezi které patří i sídelní zeleň, byly v návrhu územního plánu pro
změny využití v území a přestavbu stanoveny kromě jiného podmínky, které jsou vzhledem k možnostem
podrobnosti regulace územního plánu dostatečně i vymahatelně stanoveny. Jedná se zejména o tyto
podmínky:
Přechod zástavby do krajiny musí respektovat podmínku, že zástavba navrhovaná na vnějších okrajích
zastavěného území musí být situována vždy tak, aby do volného území byla orientovaná nezastavěná část
stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním.
Není přípustná výstavba nových objektů pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domů mimo uliční
čáru bez přímého přístupu z veřejného prostranství.
Všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být vybaveny zelení,
rozsah bude upřesněn podrobnější dokumentací.
Kromě uvedeného v zastavitelných plochách byla v upraveném návrhu ÚP stanovena intenzita využití
pozemků, nebo bylo stanoveno, aby tato intenzita využití pozemků byla prověřena v posouzení vlivů na
krajinný ráz a nebo v rámci územní studie. Tímto byl a nebo bude stanoven i min. podíl zeleně.
Z výše uvedeného vyplývá, že v podrobnosti, v jaké se územní plány zpracovávají, nelze takovéto
připomínce plně vyhovět.
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18) Návrh územního plánu umožňuje v plochách smíšených výrobních (SV) v přípustném využití i stavby
pro maloobchod. To znamená i možnost stavby nákupních center řetězců typu Albert, Billa, Tesco aj. To
snad v zadání nikdo ze zastupitelů nechtěl. Ani v podkladech ÚAP nic takového požadováno není.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Ve schváleném zadání ÚP Tišnov je v kapitole e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury pod písm. g)
Obchod uvedeno: „Obchodní kapacitní zařízení typu market je ve městě dostatečně zastoupeno, nové
požadavky je možno realizovat pouze v rámci ploch s přímým napojením na silnice II. a III. třídy.“
V souladu s tímto požadavkem jsou v návrhu ÚP Tišnov zastavitelné plochy smíšené výrobní i plochy
občanského vybavení komerčního, jejichž výměra by byla pro případné umístění obchodního zařízení typu
market dostatečná, situovány v okrajových částech města při silnicích II. a III. třídy.
Z uvedeného vyplývá, že návrh ÚP je z hlediska požadavků týkajících se obchodních kapacitních zařízení
v souladu se schváleným zadáním ÚP Tišnov.
19) Návrh územního plánu obsahuje z důvodu délky tvoření a počtu nerealizovaných podob tohoto
dokumentu velké množství faktických chyb a omylů se záměnami ploch, například v A. textové části návrhu
územního plánu je na straně 56 zmatek v plochách pro veřejně prospěšné stavby. Plocha označená Z 50
neexistuje a je nahrazena plochou P 16. V parcelních číslech této plochy určené pro vyvlastnění jsou i
parcely vlastněné městem, a tak bude vyvlastňovat majetek samo sobě.
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo vyhověno.
Odůvodnění:
Plocha veřejné zeleně, označená ve výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření VO 10, byla ve
výkresové části správně vymezena jako plocha přestavbová P16. Jiné označení Z50 této plochy zůstalo
v projednávaném návrhu (dle § 50 SZ) v tabulce na str. 56 textové části návrhu územního plánu v kapitole
8. Vymezení dalších VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo. V upraveném návrhu ÚP byla tato
plocha vzhledem k tomu, že se jedná o nezastavěné zahrady přehodnocena a opět vymezena jako plocha
zastavitelná Z50 a předkupní právo na ní už není uplatňováno. Zároveň byla tato kapitola upravena
v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb. po jejich posledních změnách (novelách
účinných od 1.1.2013).
20) Návrh územního plánu obsahuje ve Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj několikrát i tvrzení, že se
posuzované k. ú. nachází v nadmořské výšce 500 metrů. To nemůže být pravda. To asi nikdo nečetl?
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Údaj 500 m n.m. byl uveden ve „Vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území“ v tabulce C.01
Podmínky pro příznivé životní prostředí u sledovaného jevu ÚAP – č. 17 - oblast krajinného rázu a její
charakteristika v komentáři ve vztahu k návrhu ÚP Tišnov, kde bylo pouze uvedeno: „Typ: polootevřená
krajina, nadm. výška nad 500 m n.m. – pozemky různé velikosti, některé jsou vizuálně příznačně odděleny
porosty dřevin na mezích, které vytvářejí pohledově více méně uzavřenou krajinu. Topografie je příznačná
větší členitostí. Společným rysem krajiny je snížená úrodnost a výskyt poloh, využitelných pouze pro
extenzivní pastvu nebo lesní hospodářství.“
Uvedené však v žádném případě neznamená, že se posuzované k. ú. nachází v nadmořské výšce 500 m n.m..
Správní území města Tišnov je však velmi členité a podobný typ takto charakterizované krajiny se např.
nachází v horní části hory Květnice (470 m n.m.) nebo v k. ú. Hájek na Stanoviscích (485 m n.m.).
Z uvedeného vyplývá, že nebylo důvodné předmětný text ve „Vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný
rozvoj území“ na základě uvedené připomínky upravovat.
21) Návrh územního plánu neobsahuje požadavek na uliční čáru. To se budou v Tišnově stavět domy na
ulicích jak koho napadne? To budeme světoví.
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S pozdravem Jiří Blaha, bytem Těsnohlídkova 883, Tišnov
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Uliční čára je, jak doslovně vyplývá z přílohy č. 11 bod. I.2 písm. b) k vyhlášce č. 500/2006 Sb., podrobnost
regulačního plánu. V ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, že územní plán ani vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo
územním rozhodnutím. Vzhledem k uvedenému nebylo připomínce vyhověno.
22) Návrh územního plánu vychází z ÚAP Tišnovska, které byly dne 14.2.2013 změněny na elektronicky
přístupné desce města Tišnova. Podklady z roku 2010 byly změněny za aktualizované z roku 2012. To asi
taky není právně správně. Případné soudní řízení může považovat tento postup za nepřípustné manipulování
s podkladovou dokumentací.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Aktualizace ÚAP je plně v souladu se stavebním zákonem; v ust. § 28 odst. 1) je přímo uvedeno:
„Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a
průzkumů území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.“ V souladu s tímto ust. stavebního zákona
byla proto do konce roku 2012 pořízena úplná aktualizace ÚAP ORP Tišnov.
Z výše uvedeného vyplývá, že tato připomínka je nedůvodná.
23) Návrh územního plánu určuje plochy Z 5 a Z 6 pro plochy indviduálního bydlení. Tato ploch je ale
prakticky nepoužitelná pro trvalý odpor vlastníků k prodeji za účelem jakéhokoli využití. Z tohoto důvodu
je proto nutné uvažovat o nedostatku ploch pro individuální výstavbu rodinných domů a územní plán na tuto
skutečnost nijak nereaguje. Proč?
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Při vymezování zastavitelných ploch Z5 a Z6 pro bydlení individuální se vycházelo z jejich stanoveného
způsobu využití v ÚPN SÚ Tišnov a při dosavadním projednávání návrhu ÚP Tišnov vlastníci pozemků
v těchto plochách byli s takto stanoveným způsobem jejich využití zřejmě i nadále srozuměni, protože proti
němu nepodali žádné připomínky. Co se týče ochoty vlastníků k prodeji předmětných pozemků, ta bude
nejspíše nejvíce ovlivněna ochotou zájemců o tyto pozemky zaplatit požadovanou cenu.
Není pravda, že územní plán nevytváří podmínky pro rozvoj bytové zástavby. Jen v k. ú. Tišnov jsou
v návrhu ÚP v lokalitě Hony za Kukýrnou v návaznosti na stávající zástavbu využívanou zejména
pro bydlení vymezeny poměrně rozsáhlé zastavitelné plochy pro bydlení (Z1,Z2, Z3 a Z4 o celkové výměře
cca 13 ha), a to jak pro bydlení v rodinných domech, tak v domech bytových.
Připomínka je nedůvodná. V tomto projednávaném návrhu ÚP byly pro tzv. individuální výstavbu
rodinných domů vymezeny poměrně rozsáhlé zastavitelné plochy zejména v lokalitě Hony za Kukýrnou.
24) Návrh územního plánu ve vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj dokonce na straně 6 pro plochu Z 6
připouští výstavbu kogenerační jednotky. Proč, když tato plocha je prakticky nedostupná.
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo vyhověno.
Odůvodnění:
Zmínka o tom, že v rámci návrhové plochy Z6 je přípustné umístění kogenerační jednotky pro ekologické
vytápění rodinných domů v této lokalitě, bylo ve vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj
uvedena v kapitole C. Vyhodnocení vlivů na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů
obsažených v územně analytických podkladech v tabulce ke sledovanému jevu ÚAP – technologický objekt
zásobování teplem včetně ochranného pásma. V textové části návrhu územního plánu v doplňujících
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podmínkách využití území pro zastavitelnou plochu Z6 (plocha bydlení individuálního ozn. BR) nebyla o
nějaké kogenerační jednotce žádná zmínka a v podmínkách stanovených pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití bylo pro plochy bydlení, ke kterým se řadí i plocha Z6, stanoveno jako přípustné využití
též související technická infrastruktura. Z uvedeného vyplývá, že v plochách bydlení byla přípustná
související technická infrastruktura, mezi kterou lze zařadit i kogenerační jednotky. Takto stanovený
regulativ možnost využití kogenerační jednotky v plochách pro bydlení nevylučuje, jenom připouští, aby
mohla být v těchto plochách v rámci dalších řízení prověřena případná možnost jejího umístění, včetně
napojení dotčeného pozemku na veřejnou dopravní infrastrukturu. Zmínka o kogenerační jednotce v rámci
návrhové plochy Z6 byla z tohoto pohledu příliš konkrétní a jelikož nebyl podán žádný podnět pro její
situování právě v ploše Z6, byla zmínka o kogenerační jednotce z textu u sledovaného jevu ÚAP –
technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma vypuštěna.
Z výše uvedeného vyplývá, že připomínce bylo v podstatě vyhověno.
25) Návrh územního plánu v A. textové části návrhu územního plánu umožňuje v plochách individuálního
bydlení BR a v plochách hromadného bydlení BH v podmínečně přípustném využití i soukromá hřiště. To
bude možno veřejný prostor vnitrobloků v zástavbě ještě zmenšit výstavbou plotů ohraničující soukromá
hřiště?
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Ve všech plochách vymezených pro bydlení (ozn. B, BR, BH) bylo v podmíněně přípustném využití
uvedeno, že jsou zde podmíněně přípustné další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení (např. zázemí ke
stavbě hlavní, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény, přístřešky, altány atp.), a to za podmínky, že
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a bydlení.
Z uvedeného tedy vyplývá, že soukromá hřiště (a nejen ta) bude možno v plochách pro bydlení umísťovat
pouze, pokud se při řízení o umístění jednotlivých záměrů prokáže, že budou kromě jiného splněny také tyto
v územním plánu stanovené podmínky.
26) Návrh územního plánu obsahuje v A. textové části návrhu územního plánu na straně 28 i tvrzení, že
zásobování plynem Tišnova je v rámci řešeného území stabilizováno, je vyhovující a bude zachováno.
V lokalitě výstavby bydlení Na Honech plyn zaveden není a dá se to zdůvodnit pouze přímou
zainteresovaností pořizovatele, nebo zpracovatele na zachování monopolu dodavatele tepla do této lokality.
Zajímalo by mě, jak je tento problém řešen energetickou koncepcí města.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Podél silnice III/3773 směrem na Lomnici a také podél silnice II/377 směrem na Železné jsou vedeny
středotlaké plynovody, na které je možno napojit stávající i navrhovanou zástavbu v plochách pro bydlení v
lokalitě Hony za Kukýrnou. Jelikož tato tzv. obytná zóna je situována mezi těmito dvěma silnicemi, podél
kterých jsou STL plynovody vedeny, je tím umožněno, aby při plynofikaci zástavby v této obytné zóně bylo
provedeno i propojení těchto dvou větví STL plynovodů. O jakékoliv zainteresovanosti pořizovatele nebo
projektanta je proto zcela bezdůvodné se vůbec zmiňovat. Z uvedeného vyplývá, že již současný stav
vytváří dostatečné podmínky pro plynofikaci současné i budoucí zástavby v této lokalitě Hony za Kukýrnou
a záleží pouze na rozhodnutí investorů, zda tyto podmínky využijí a nechají vybudovat propojovací STL
plynovodní vedení, které by zásobovalo zemním plynem tamější současnou i budoucí zástavbu. Na základě
uvedeného se připomínka jeví nedůvodná.
27) Návrh územního plánu uvádí i plochu smíšenou výrobní Z 38. Je to plocha banální velikosti 2 200
metrů čtverečních rušící zahrádky na Trnci. Proč se má zmenšit plocha individuální rekreace?
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
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Odůvodnění:
Plocha Z38 vymezená v návrhu ÚP Tišnov jako zastavitelná plocha smíšená výrobní je v ÚPN SÚ Tišnov
součástí stávající plochy pro výrobní aktivity.
V návrhu ÚP, kdy bylo podle nových právních předpisů vymezeno zastavěné území, byla proto vymezena
jako plocha zastavitelná a její v ÚPN SÚ Tišnov stanovený způsob využití zůstal v podstatě zachován.
Vlastníci pozemků v této ploše Z38 jsou zřejmě i nadále s jejím stanoveným způsobem využití srozuměni,
neboť oni žádné připomínky nepodali.
28) Návrh územního plánu uvádí i plochu smíšenou výrobní Z 39. Je to plocha přiléhající k toku říčky
Lubě a má respektovat biokoridor LBK 13. V doplňujících podmínkách je napsáno, že obsluha je ze
stávajících komunikací a že se napojí na stávající inženýrské sítě. V dotyčné lokalitě žádné inženýrské sítě
nejsou, mimo koryta říčky Lubě. Takto asi bylo myšleno odkanalizování školicího střediska HZS, které má
pravděpodobně vyvedenou kanalizaci o nějakých 200 metrů dál po toku do Lubě.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Územní plán řeší koncepci technické infrastruktury, nenavrhuje však kompletní sítě technické
infrastruktury. Okrajová část města, které se říká Trnec, má být v souladu s navrženou koncepcí napojena
na stávající kanalizační přivaděč. Do tohoto přivaděče je již dnes napojena kanalizační stoka vedená do cca
poloviny ulice Trnec a pro její prodloužení až na konec této ulice, a tedy i k zastavitelné ploše Z39, je v
návrhu územního plánu (výkres I.5b Technická infrastruktura – odkanalizování) vymezen koridor, ve
kterém bude možno kanalizační stoku umístit v rámci podrobnější dokumentace, než kterou je územní plán.
Na základě uvedeného se připomínka jeví nedůvodná.
29) Návrh územního plánu obsahuje pro plochy výroby a skladování VP a pro plochy smíšené výrobní SV,
naprosto neurčitý regulativ výšky objektů. Určující je výška výrobního objektu, objekty nesmí narušit obraz
sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích
pohledových dominant. Protože víme z ploch bydlení, že nežádoucí dominanta může být až nad pět pater,
dá se postavit v plochách průmyslu mimo televizního vysilače cokoli. Toto snad nikdo nemůže chtít.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
V územním plánu se pro vymezené plochy s rozdílným způsobem využití stanovují podmínky pro využití
těchto ploch a s nimi i podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu, mezi které patří např. výškové regulace zástavby. Při zpracování územního plánu je dále též nutno
respektovat ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém se uvádí, že: „Územní plán
v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu
se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán ani vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo
územním rozhodnutím.“ Také vzhledem k uvedenému lze popisem stanovenou výškovou regulaci zástavby
v plochách výroby a skladování a v plochách smíšených výrobních považovat v podrobnosti zpracování
územního plánu a za podmínek, kdy nejsou známy konkrétní záměry a ani jejich investoři, za dostatečnou.
Místní podmínky ani podmínky stanovené pro využití ploch v návrhu územního plánu v zásadě nepřipouští,
aby na řešeném území byly v budoucnu realizovány takové záměry, jejichž technologie by vyžadovala
takovou výšku výrobního objektu, která by krajinný ráz nějak zásadněji narušila (jako např. cementárny,
vápenky, závody chemické výroby, provozovny se spotřebou vybraných nebezpečných látek, cukrovary,
sklady nebezpečných látek a chemických přípravků apod.).
30) Návrh územního plánu neobsahuje požadavek opatření snížení hluku a prašnosti ze silnice II/385 a
souběžně vedené železniční tratě, na obnovení stromořadí chráněné státem na Brněnské a další řady stromů
výrazně omezující nežádoucí vlivy z těchto dopravních staveb. Proč?
Vypořádání připomínky:
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Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Ulicí Brněnskou je veden stávající průjezdní úsek silnice III/38521 a podél něho se nachází stávající
stromořadí. Památné stromy, které toto stromořadí vytváří, byly zakresleny v koordinačním výkresu č. II.6.
V hlavním výkresu i ve výkresu dopravní infrastruktury nebyla sice přímo vymezena liniová a izolační
zeleň, avšak v rámci plochy dopravní infrastruktury i v rámci plochy veřejného prostranství je, kromě
jiného, přípustné umísťovat ochrannou a izolační zeleň. Její umístění by mělo být navrženo v podrobnější
projektové dokumentaci.
Z uvedených skutečností vyplývá, že řešení územního plánu realizaci požadovaného opatření umožňuje.
31) Návrh územního plánu nikde nestanovuje v plochách občanského vybavení pro komerční využití OK
prodejní plochu, nebo zastavěnou plochu možného záměru. Z hlediska možného negativního vlivu na
krajinný ráz a životní prostředí je tento regulativ nezbytný. Mají to v územním plánu všechna velikostí
Tišnovu podobná města.
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo částečně vyhověno.
Odůvodnění:
Zastavitelné plochy pro komerční občanské vybavení byly v návrhu ÚP Tišnov vymezeny podél silnic II. a
III. třídy. Plocha Z96 v „obytné zóně Hony za Kukýrnou“ byla do návrhu ÚP převzata z ÚPN SÚ Tišnov,
její celková výměra je pouze 0,27 ha a byla vymezena v proluce mezi plochami bydlení. Vzhledem k tomu,
že u staveb pro obchod je nutno, kromě jiného, řešit též dopravní napojení a dostatečná odstavná a
parkovací stání, je neopodstatněné předpokládat, že by na tuto plochu byla umístěna stavba pro obchod
s prodejní plochou nad 2000 m², jakou mají např. nákupní střediska a obchodní domy. Zastavitelná plocha
Z 31 byla rovněž převzata z ÚPN SÚ Tišnov. Celková výměra této plochy je 0,72 ha a byla situována u
silnice II/385 naproti čerpací stanici pohonných hmot „Benzina“. Část této plochy je však nezastavitelná,
neboť na ní zasahuje aktivní zóna záplavového území řeky Svratky a další převážná část plochy se nachází
v pasivní zóně tohoto záplavového území. Dále je na této ploše nutno umístit příjezdové komunikace ze
silnice II. třídy a tvar i situování této plochy v zásadě neumožňuje umístění souvislé rozlehlejší stavby pro
obchod. Vícepodlažní stavby pro obchod obchodní řetězce na okrajích malých měst většinou nechtějí,
dávají přednost (zřejmě z ekonomických důvodů) přízemním stavbám s venkovními parkovišti, které však
vyžadují prostorné území s dobrým dopravním napojením na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou
pozemní komunikaci. I přes uvedený předpoklad, byla v upraveném návrhu ÚP v ploše Z31 omezena
výšková hladina zástavby na max. 2 NP a v ploše Z96 na max. 2 NP + podkroví nebo ustupující podlaží.
Uvedené zastavitelné plochy Z96 a Z31 byly posouzeny z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a nebylo shledáno, že by budoucí záměry na těchto plochách mohly
nějak významně ovlivnit krajinný ráz v řešeném území.
Zastavitelná plocha Z32 pro komerční občanské vybavení, která byla vymezena na severním okraji městské
zástavby podél silnice III/3773 a která má celkovou výměru 1,86 ha, byla v ÚPN SÚ Tišnov určena z cca ½
pro občanskou vybavenost a druhá polovina byla součástí plochy pro obytnou funkci a základní občanské
vybavení a obytnou zeleň. Plocha Z32 opět nevytváří celistvý souvislý celek, ale je tvořena dvěma plochami
(o podobné výměře) propojenými pouze úzkým pruhem území. Ve vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na
udržitelný rozvoj území je pro zastavitelnou plochu Z32 uveden požadavek, že konkrétní záměr v této ploše
je nutno posoudit vzhledem k možnému významnému negativnímu ovlivnění krajinného rázu. Tento
požadavek na ochranu krajinného rázu byl zohledněn ve stanovených podmínkách pro využití této plochy
v doplňujících podmínkách využití území v upraveném návrhu ÚP Tišnov.
Vzhledem k uvedeným omezením, která jsou v zastavitelných plochách Z96, Z31 a Z32 již daná (stávající
limity využití území) nebo stanovená (např. stanovení výškové hladiny zástavby a nebo nutnost posouzení
vzhledem k možnému negativnímu ovlivnění krajinného rázu) a dále i vzhledem k ust. § 43 odst. 3
stavebního zákona, kde se uvádí, že: “Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím.“, lze
podmínky stanovené pro využití ploch komerčního občanského vybavení v upraveném návrhu ÚP Tišnov
považovat za dostatečné, aby byly vytvořeny předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj řešeného
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel tohoto území.
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Kromě uvedeného byla v upraveném návrhu ÚP v podmínkách prostorového uspořádání pro plochy
občanského vybavení stanovena regulace pro intenzitu využití stavebních pozemků, kterou obsah územního
plánu stanovený v Příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. nyní po novele této vyhlášky umožňuje. Tím bylo
připomínce z velké části vyhověno.
32) Návrh územního plánu A. textová část návrhu územního plánu obsahuje na straně 56 vyjmenování
ploch, na které požaduje územní plán pořízení studie. Dále je zde uvedeno, že časový termín pro prověření
lokality územní studií je stanoven do 6 let od účinnosti ÚP Tišnov. Platí-li pokyn ministerstva pro místní
rozvoj, že projednávání proběhne podle novely stavebního zákona, a ukončené pořízení je zhotoveno podle
paragrafů stavebního zákona před platností novely, je nanejvýš zajímavé, kde zhotovitel návrhu územního
plánu objevil zákon, který nařizuje dobu platnosti požadavku na pořízení územní studie v délce 6 let. Ve
stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. se územním studiím věnuje § 30 a částečně i § 43. V žádném z výše
uvedených paragrafů není ovšem nic o době platnosti požadavku územní studie. Proto požaduji zákonné
zdůvodnění tohoto časového omezení, a nebo jeho odstranění.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
V ust. § 43 stavebního zákona, který pojednává o obsahu a účelu územního plánu, se v odst. 2 kromě jiného
uvádí: „V územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území
podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem,......(dále
jen „dohoda o parcelaci“),zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu. V případě
podmínění rozhodování územní studií jsou součástí územního plánu podmínky pro její pořízení a přiměřená
lhůta pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (§ 30 odst. 4); marným uplynutím lhůty
omezení změn v území zaniká.“
V příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve které je stanoven obsah územního plánu, je v textové části I.2
uvedeno, že: „Pokud to bude účelné, bude textová část návrhu územního plánu obsahovat dále: c) vymezení
ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti.“
Lhůta 6 let pro pořízení územních studií byla stanovena jako lhůta přiměřená vzhledem k tomu, že pokud je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, znamená to pro vlastníky
pozemků v tomto území další omezení vlastnických práv, které by mělo být omezeno pouze na přiměřenou
dobu. Jako více než dostatečná se jeví tato stanovená lhůta 6 let zejména s porovnáním s tím, že
zastupitelstva územních samosprávných celků jsou volena na období 4 let a rovněž vyhodnocování
územních plánů a jejich změn se v souladu s ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona provádí nejpozději do 4 let
po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky.
Požadavek na časovou omezenost lhůty pro pořízení územní studie je uplatněn i v Přechodných
ustanoveních odst. 5. stavebního zákona, kde se uvádí, že: „Úkol prověřit územní studií změny využití
plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako podmínka pro rozhodování pozbývá platnosti
uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není v uvedené územně plánovací
dokumentaci stanovena lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti.“
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že stavební zákon v územním plánu ukládá stanovit přiměřenou
lhůtu pro pořízení a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti a k tomu uvádí, že
marným uplynutím této lhůty omezení změn v území zaniká.
33) Návrh územního plánu obsahuje v grafické části B. i aktivní záplavové oblasti k.ú. Tišnov. Opatřením
obecné povahy JMK Brno, které nabylo platnosti dne 26.7.2012, byla tato aktivní záplavová zóna změněna,
ale tato změna nebyla zanesena do grafické části B. návrhu územního plánu. Proto žádám, aby v grafické
části B. byla tato změna zanesena.
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo vyhověno.
Odůvodnění:
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Opatření obecné povahy – Aktivní zóna vodního toku Svratka v k. ú. Tišnov, km 75,929-km 76,292 vydané
OŽP KÚ JMK dne 27. 6. 2012, které nabylo účinnosti 24. 7. 2012, bylo nyní v upraveném návrhu ÚP
Tišnov respektováno a zohledněno. Ovlivněna touto změnou aktivní zóny je zejména možnost využití
plochy určené pro občanské vybavení – tělovýchova a sport, která se nachází naproti areálu koupaliště.
V textové části projednávaného návrhu ÚP Tišnov byla již tato aktualizace aktivní zóny respektována a
zohledněna, ve výkresové části však tato změna nebyla ještě zobrazena.
34) Návrh územního plánu pro plochy bydlení hromadné BH, neobsahuje požadavek na umístění
parkovacího stání v suterénu, nebo ve sníženém přízemí bytových domů. Při požadovaném parkovacím
stání jednoho auta na bytovou jednotku a možném počtu pěti pater, je tento chybějící regulativ alarmující.
Všude místo zeleně budou parkovat auta. Ploha Z 32, návrhem určená pro parkování, nebude z důvodu
značné vzdálenosti od bytových domů využívána. Proto žádám zanesení požadavku na stavbu bytových
domů s garážovým stáním v suterénu do regulativu pro bytové domy.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Plochy pro bydlení hromadné ozn. BH jsou v návrhu ÚP vymezeny pouze v zastavěném území, tedy
v území urbanizovaném, kde jsou bytové domy již realizovány a kde vzhledem k charakteru, struktuře i
hustotě stávající zástavby nelze předpokládat výstavbu dalších bytových domů. Pro stávající zástavbu nelze
požadavek na umístění parkovacích stání v suterénu nebo ve sníženém přízemí stávajících bytových domů
v územním plánu uplatňovat. Tyto požadavky však bude možno uplatňovat v územních studiích uložených
tímto územním plánem pro určené zastavitelné plochy, v tomto případě přicházejí v úvahu zejména plochy
pro bydlení v obytných i rodinných domech (ozn. B), které jsou vymezeny v lokalitě Hony za Kukýrnou.
35) Návrh územního plánu neobsahuje požadavek na změnu povrchu komunikací a tím snížení hluku z
dopravy. Výměna kostek za asfaltový povrch by snížila hlučnost u exponovaných komunikací a zvýšila
pohodu bydlení.
Vypořádání připomínky:
Připomínce nebylo vyhověno.
Odůvodnění:
Požadavek na změnu povrchu komunikací, aby tím došlo ke snížení hladiny hluku z dopravy, nelze v rámci
územního plánu uplatňovat, neboť by to bylo v rozporu s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona, kde se uvádí,
že: “Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející
svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím.“ Připomínka je proto nedůvodná a nelze ji
vyhovět.
36) Návrh územního plánu obsahuje i regulativ pro plochy rekreace. Pro k. ú. Tišnov bylo přijato opatření
o velikosti chatek pouze v lokalitě Na Trnci. Jedná se o omezení velikosti na 40 metrů čtverečních. Toto
omezení je v rozporu s platnými předpisy, a proto žádám jeho odstranění z regulativu územního plánu pro
plochy rekreace.
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo vyhověno.
Odůvodnění:
Vzhledem k místním podmínkám v zahrádkářské lokalitě Na Trnci, ve které byly některé dřívější
zahrádkářské chatky přestavěny na stavby rodinné rekreace, byla snaha omezit zastavěnou plochu pro tyto
stavby, a to tak, že by mohla být max. 40 m². Takto stanovené omezení (zvláště pak po účinnosti poslední
novely stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb.) lze však považovat za podrobnost náležející svým
obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí, a proto bylo z upraveného návrhu územního plánu
vypuštěno.
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6) Jaroslav Martinek , podání: č. j. MUTI 7463/2013 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jaroslav Martinek
Adresa /Sídlo: Brněnská 421, 666 03 Tišnov
Připomínka:
Žádost o změnu funkčního využití pozemku.
Žádost podávám s ohledem na uvažovanou stavbu rodinného domu. Jedná se o parcely číslo 1601/87,
1601/86, 1601/89 v Tišnově část Trnec. Přikládám snímek katastrální mapy s umístěním parcel.
V Tišnově 4. 4. 2013
Jaroslav Martinek
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo vyhověno.
Odůvodnění:
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov byly pozemky p. č. 1601/87, 1601/86 a 1601/89 v k. ú. Tišnov
(celková výměra 900 m²) vymezeny jako součást plochy smíšené výrobní (ozn. SV), ve které bylo bydlení
podmíněně přípustné za podmínky, že se jedná o bydlení např. pro osoby zajišťující dohled, správce, nebo
majitele zařízení a že smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou dodrženy hygienické
limity hluku. Připomínající by chtěl mít možnost na těchto pozemcích umístit stavbu rodinného domu. Jeho
připomínce bylo vyhověno tak, že uvedené pozemky byly ještě s vedlejším pozemkem p. č. 1601/82, který
přímo navazuje na stávající plochu bydlení individuální, zahrnuty do nově vymezené plochy smíšené obytné
(ozn. SO, zastavitelná plocha Z22). V návrhu územního plánu jsou plochy smíšené obytné určeny
k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské vybavení, služby a některé podnikatelské
aktivity.
Vzhledem k tomu, že se předmětné pozemky nacházejí mezi silnicí II/379 a areálem ve vlastnictví HZS
Jihomoravského kraje (bývalé sklady CO), bude na nich možno situovat stavbu pro bydlení (případně i
jinou stavbu s chráněnými prostory) pouze za podmínek stanovených v textové části územního plánu
v oddíle B.2.3. Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí.
7) Jaroslav Klimeš, podání: č. j. MUTI 7640/2013 MěÚ Tišnov

Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: Jaroslav Klimeš
Adresa /Sídlo: Květnická 1612, 666 01 Tišnov
Připomínka:
Žádost o změnu funkčního využití pozemku.
Žádám o změnu v územním plánu města Tišnova. Parcela číslo 1601/82 v Tišnově část Trnec.
Důvodem je možná budoucí výstavba rodinného domu.
Příloha: výřez katastrální mapy
V Tišnově 5. 4. 2013
Jaroslav Klimeš
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo vyhověno.
Odůvodnění:
V projednávaném návrhu ÚP Tišnov byl pozemek p. č. 1601/82 v k. ú. Tišnov (celková výměra 1270 m²)
součástí plochy smíšené výrobní (ozn. SV), ve které bylo bydlení podmíněně přípustné za podmínky, že se
jedná o bydlení např. pro osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení a že smí být v těchto
plochách umístěno pouze v případě, že budou dodrženy hygienické limity hluku. Připomínající by chtěl mít
možnost na tomto pozemku umístit stavbu rodinného domu. Jeho připomínce bylo vyhověno tak, že
uvedený pozemek, jenž přímo navazuje na stávající plochu bydlení individuální, byl ještě s vedlejšími
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pozemky p. č. 1601/87, 1601/86 a 1601/89 v k. ú. Tišnov zahrnut do nově vymezené plochy smíšené obytné
(ozn. SO, zastavitelná plocha Z22). V návrhu územního plánu jsou plochy smíšené obytné určeny
k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské vybavení, služby a některé podnikatelské
aktivity.
Vzhledem k tomu, že se předmětný pozemek p. č. 1601/82 nachází mezi silnicí II/379 a areálem ve
vlastnictví HZS Jihomoravského kraje (bývalé sklady CO, bude na něm možno situovat stavbu pro bydlení
(případně i jinou stavbu s chráněnými prostory) pouze za podmínek stanovených v textové části územního
plánu v oddíle B.2.3. Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí.
8) MERTASTAV s.r.o., podání: č. j. MUTI 10388/2013 MěÚ Tišnov
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby: MERTASTAV s.r.o.
Adresa /Sídlo: Štěpánovská 1176, Předklášteří 666 02
Připomínka:
Připomínka k návrhu územního plánu Tišnov
Vážení,
Na internetových stránkách města Tišnova je zveřejněn návrh územního plánu Tišnov. Dle dostupných
informací je možno i nadále uplatňovat k tomuto zveřejněnému návrhu vyjádření.
V této souvislosti si Vám jakožto vlastník nemovitostí přímo dotčených tímto návrhem konkrétně pozemků
p.č. 1912/1, 1916, 2466/3, 2466/233, 2466/234, 2466/235, 2466/238 vše v k.ú. Tišnov v lokalitě „Hony za
Kukýrnou“, dovoluji po prostudování zveřejněných podkladů zaslat toto vyjádření.
V grafické části zveřejněného návrhu ÚP, jsou tyto pozemky zahrnuty do plochy označené „LK“ –
„občanské vybavení komerční“. Tyto plochy občanského vybavení komerčního (OK) jsou na straně 40
textové části návrhu ÚP popsány takto: „Plochy využívané pro činnost, stavby a zařízení občanského
vybavení komerčního charakteru a s ním související činnosti, stavby a zařízení“. Z hlediska bydlení je zde
jako podmíněně přípustné umožněno toliko bydlení pro osoby zajišťující dohled správce nebo majitele
zařízení, a to v případě, že budou dodrženy hygienické limity hluku.
Tento návrh je tak značně omezující proti stávajícímu platnému ÚP sídelního útvaru Tišnov vydanému
18.6.1998, dle kterého jsou výše uvedené pozemky zařazeny do plochy „Od“ – občanské vybavení –
„distribuce, ubytovací a restaurační zařízení“, a dle kterého zde jsou rovněž přípustné menší kapacity
bydlení.
Výše popsané omezení považuji za nedůvodný zásah do vlastnických práv a možností budoucího využití
této lokality, která navíc bezprostředně sousedí se stávajícími bytovými a rodinnými domy. Z tohoto důvodu
vás žádám o rozšíření možnosti bydlení v prezentovaném návrhu územního plánu a to i nad rámec, který je
umožněn v platném územním plánu, aby bylo dosaženo nadpoloviční plochy určené pro bydlení a
ubytování. Hygienické limity hlukové zátěže by byly samozřejmě respektovány. V případě nevyhovění této
vznesené připomínce jsem připraven podat námitku ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona.
V Tišnově dne 29.4.2013
Oldřich Merta, Pod Horkou 1352, 666 02 Předklášteří
Vypořádání připomínky:
Připomínce bylo vyhověno.
Odůvodnění:
Připomínce je v podstatě vyhověno tím, že pro zastavitelnou plochu Z96, která je v návrhu územního plánu
Tišnov vymezena pro občanské vybavení komerční (ozn. OK), bude upraveno podmíněně přípustné využití
v tom smyslu, že podmíněně přípustným využitím v této ploše může být bydlení za podmínky, že se bude
jednat o doplňující využití k využití hlavnímu a že budou dodrženy hygienické limity hluku. Pro
zastavitelnou plochu Z96 bude vzhledem k její poměrně malé rozloze, v rámci níž je třeba řešit i dopravní
plochy (včetně plochy pro parkování), a zároveň i vzhledem k její poloze, kdy plocha Z96 z jedné strany
sousedí se stávající zástavbou rodinných domů a z druhé strany je oklopena zástavbou domů bytových,
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stanovena v podmínkách prostorového uspořádání max. výšková hladina zástavby na max. 2NP + podkroví
nebo ustupující podlaží.

2. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu v rámci
řízení dle ust. § 52 stavebního zákona (první veřejné projednání)
Ve stanoveném termínu pro uplatňování námitek a připomínek nebyla podána žádná připomínka.

3. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu v rámci
řízení dle ust. § 52 stavebního zákona (opakované veřejné projednání)
Ve stanoveném termínu pro uplatňování námitek a připomínek nebyla podána žádná připomínka
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1.

Postup při pořízení územního plánu

1.1. Pořízení územního plánu
Zastupitelstvo města Tišnov v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o
pořízení územního plánu dne 15. března 2007. Jako zastupitele, který bude při pořizování územního
plánu spolupracovat s pořizovatelem, určilo zastupitelstvo města starostu města Ing. Františka
Svobodu. Pro zpracování územního plánu Tišnov i průzkumů a rozborů pro území města Tišnov bylo
vybráno Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Příkop 8, 602 00 Brno. Tyto průzkumy a rozbory,
které byly zpracovány v rozsahu v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., byly hlavním
podkladem pro zpracování zadání územního plánu. Územně analytické podklady pro ORP Tišnov (dle
ust. § 27 stavebního zákona) nebyly v té době ještě pořízeny.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona a s
ust. § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a na základě dalších dostupných
podkladů zpracoval návrh zadání územního plánu Tišnov.
Projednání zadání (§ 47 stavebního zákona)
Následně pořizovatel dne 11. 1. 2008 oznámil zahájení projednávání návrhu zadání a zajistil jeho
zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o
projednávání návrhu zadání na úřední desce (fyzické i elektronické). Z hlediska zákona č. 100/2001
Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) odbor ŽP KÚ JMK uplatnil požadavek na
vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí, a to vzhledem k rozloze a charakteru
území řešeného územním plánem Tišnov.
Na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem upravil návrh zadání a předložil jej Zastupitelstvu města Tišnov ke schválení.
V doplněném zadání byl na základě stanoviska OŽP KÚ JMK uplatněn požadavek na vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území. Požadavek na variantní řešení územního plánu uplatněn nebyl, a
proto v zadání nebylo požadováno zpracování konceptu územního plánu a mohl být zpracován přímo
návrh územního plánu Tišnov. Projednaný a doplněný návrh zadání schválilo Zastupitelstvo města
Tišnov dne 26. června 2008 usnesením ze zasedání ZM č. 7/2008.
Na základě schváleného zadání územního plánu zajistil pořizovatel v souladu s ust. § 50 stavebního
zákona pro město Tišnov zpracování návrhu územního plánu Tišnov (dále jen ÚP Tišnov). Jelikož
součástí návrhu ÚP Tišnov muselo být i vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území,
zajistil pořizovatel též zpracování dokumentace vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na životní prostředí. Tato
dokumentace byla na základě provedené poptávky zadána ke zpracování společnosti LÖW & spol., s.
r. o., Vranovská 102, Brno, která ji zpracovala pod názvem „Posouzení územního plánu Tišnov na
životní prostředí procesem SEA“ v únoru 2009. Zpracovatel ÚP Tišnov (Urbanistické středisko Brno,
spol. s r. o.) následně na základě tohoto vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na životní prostředí upravil
návrh územního plánu a vypracoval v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. vyhodnocení
vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území.
Projednání návrhu územního plánu, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (§ 50
a § 51)
Hned po předání upravené a doplněné dokumentace návrhu ÚP Tišnov zahájil pořizovatel dne 28.
ledna 2010 projednávání návrhu ÚP Tišnov v souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona.
Jednotlivě oznámil dotčeným orgánům, krajskému úřadu, Městu Tišnov a sousedním obcím, že se
společné jednání koná v úterý 2. března 2010 na MěÚ Tišnov v budově na nám. Míru 346 v Tišnově.
K projednávanému návrhu územního plánu zaslal odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ
JMK oznámení o nemožnosti vydání koordinovaného stanoviska, a to z důvodu nesouhlasného
stanoviska orgánu ochrany ZPF, a to zejména proto, že k návrhovým plochám Z37, Z38 a Z39
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doporučilo MŽP vydat nesouhlasné stanovisko. Následně, po jednání s pořizovatelem, kde po
upřesnění informací o těchto plochách (v platném ÚPN SÚ Tišnov jsou plochy Z37, Z38 a Z39
vymezeny jako návrhové plochy průmyslové výroby ozn.VP - tzv. průmyslová zóna Díly pod městem)
a o potřebách dalšího rozvoje města, odbor ŽP KÚ JMK udělil k návrhu ÚP Tišnov z hlediska zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, souhlasné stanovisko. Toto souhlasné stanovisko však podmínil tím,
že nesouhlasí s návrhovými plochami Z43 (plocha smíšená výrobní SV u silnice II/385), Z91 (plocha
veřejného prostranství U při silnici II/385) a Z47 (plocha smíšená výrobní SV v lokalitě Trnec mezi
silnicí II/379 a tělesem vlečky). Tyto plochy byly v návrhu ÚP vymezeny na půdách I. a II. třídy ochrany
a jednalo by se o zábor kvalitních nivních půd. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, upozornil OŽP KÚ JMK na několik nedostatků návrhu ÚP Tišnov a z hlediska zákona č.
100/2001 Sb. vydal OŽP KÚ JMK souhlasné stanovisko s uvedenými podmínkami. Odbor dopravy
KÚ JMK vydal sice souhlasné stanovisko, ale za podmínky, že budou respektovány jeho připomínky.
Městys Drásov uplatnil připomínku, ve které nesouhlasí s možností umístění bioplynové stanice na k.
ú. Tišnov. Upozornění k návrhu ÚP Tišnov, konkrétně k situování ploch pro protipovodňová opatření,
uplatnilo ve svém vyjádření též Povodí Moravy, s. p., Brno, a na nedostatky v koncepci vodního
hospodářství ve svém vyjádření upozornila i Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno.
Po ukončení projednávání návrhu ÚP Tišnov dle ust. § 50 stavebního zákona pořizovatel vyhodnotil
výsledky projednání a vzhledem k připomínkám, kterými podmínily dotčené orgány (OŽP KÚ JMK, OD
KÚ JMK) svá stanoviska, k připomínce sousední obce - městyse Drásova, vzhledem k upozorněním
na nedostatky od majitelů a správců technické infrastruktury a na základě konzultací na Krajském
úřadě JMK (na OÚPSŘ, OŽP a OD), pořizovatel už nezpracovával zprávu o projednání návrhu ÚP a
ani nepožádal krajský úřad o stanovisko dle ust. § 51 stavebního zákona. Místo toho pořizovatel
doporučil prostřednictvím určeného zastupitele nově zvolené radě a zastupitelstvu města, aby byl
návrh ÚP Tišnov v souladu s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů a se zohledněním upozornění
majitelů a správců technické infrastruktury a správce povodí Moravy upraven, a to včetně
dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí a také na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území. Kromě toho byl návrh ÚP Tišnov upraven také na základě dalších nových skutečností a
podmínek.
Požadavky pro úpravu a dopracování návrhu ÚP Tišnov zpracoval pořizovatel ve spolupráci s
místostarostou města, Ing. Petrem Báborem, Ph.D, kterého ke spolupráci s pořizovatelem určilo nové
zastupitelstvo. Doplnění a úpravy návrhu ÚP pořizovatel průběžně a opakovaně projednával na
pracovních jednáních s projektanty územního plánu, včetně projektantů vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov
na životní prostředí, a za účasti určeného zastupitele (dále jen garanta).
Dne 13. září 2012 byli zastupitelé města na pracovním zasedání seznámeni s upraveným návrhem
ÚP Tišnov. Z řad zastupitelů a zástupců osadního výboru části Jamné, Hájek a Hajánky bylo
k předloženému návrhu ÚP Tišnov vzneseno hned několik podnětů jako např.:
proč je vymezena plocha krajinné zeleně za koridorem pro silniční dopravu v lokalitě Hony za
Kukýrnou;
podnět osadního výboru na zařazení další zastavitelné plochy pro bydlení v RD v Hajánkách (plocha
pro cca 4 RD v pohledově exponované poloze nad silnicí III. tř.);
podnět osadního výboru na vyřazení dvou drobných zastavitelných ploch pro RD v Hájku (každá je
vymezena pouze pro 1 RD);
podnět zařadit komunikační propojení mezi stávající a zastavitelnou plochou pro bydlení Z1 do veřejně
prospěšných staveb.
K prvním dvěma podnětům se na základě podnětu garanta a pořizovatele písemně vyjádřili hlavní
projektantka návrhu ÚP Ing. arch. A. Palacká a zpracovatelka vyhodnocení vlivů ÚP na životní
prostředí Ing. Zimová. Následně z podnětu garanta sjednal pořizovatel 15. října pracovní jednání
v ateliéru Urbanistického střediska Brno, spol s r. o., s uvedenými projektantkami a specialistou,
který v ÚP Tišnov řeší zejména koncepci ÚSES a spolupracuje s hlavním projektantem na řešení
koncepce uspořádání krajiny. O jednání informoval zastupitele určený garant Ing. P. Bábor Ph.D. Na
základě tohoto jednání pořizovatel doplnil akceptované podněty ještě o další nově vzniklé (vzniklé
změnou podmínek – např. nová aktualizace aktivní zóny záplavového území řeky Svratky, a změnou
legislativy – „velká novela stavebního zákona“) a předal je hlavní projektantce, aby návrh územního
plánu ještě upravila.
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Po uvedené konečné úpravě zahájil pořizovatel projednávání návrhu ÚP Tišnov včetně vyhodnocení
vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území dle ustanovení § 50 stavebního zákona a v rámci tohoto
projednávání stanovil termín společného jednání o návrhu ÚP Tišnov na den 17. ledna 2013.
V oznámení vyzval dotčené orgány, aby v souladu s ust. § 50 odst. 1 stavebního zákona uplatnily svá
stanoviska ve lhůtě do 30 dnů ode dne společného jednání, a také sousední obce, že mohou ve
stejné lhůtě uplatnit své připomínky. Odbor ÚPSŘ KÚ JMK požádal o prodloužení lhůty pro uplatnění
stanoviska do 28. 2. 2013, a to vzhledem k tomu, že dokumentace bude postoupena k vyjádření na
MŽP orgánu ochrany ZPF. Koordinované stanovisko vydal pak odbor ÚPSŘ dne 27. 2. 2013.
K návrhu ÚP se v rámci společného projednávání vyjádřily též některé z obeslaných právnických osob
(zejména vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury) a organizací. Seznam obeslaných
právnických osob a organizací je uveden v rozdělovníku k „Oznámení“.
Od 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Na základě této novely pořizovatel v souladu
s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona doručil veřejnou vyhláškou oznámení o zveřejnění a
projednávání návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území. Návrh ÚP
včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky
vystaven u pořizovatele k veřejnému nahlédnutí a současně byl zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup , a to ne webových stránkách města Tišnova. Do 30 dnů ode dne doručení mohl každý
u pořizovatele uplatnit písemné připomínky. Po uplynutí této lhůty, ve které byly uplatněny připomínky
veřejnosti, požádal dne 25. 3. 2013 pořizovatel v souladu s ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona Odbor
ŽP KÚ JMK o vydání stanoviska k návrhu ÚP Tišnov podle § 10g zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Následně dne 26. 4. 2013 požádal pořizovatel o vydání stanoviska Odbor ÚPSŘ KÚ
JMK dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona. K oběma žádostem doložil pořizovatel všechny příslušné
podklady stanovené v uvedených ustanoveních stavebního zákona. Dne 26. 4. 2013 vydal odbor ŽP
KÚ JMK stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu
Tišnov, které bylo souhlasné, avšak za předpokladu splnění připomínek uvedených v tomto
stanovisku. Odbor ÚPSŘ KÚ JMK vydal dne 2. 5. 2013 stanovisko dle ust. § 50 odst. 7 stavebního
zákona, ve kterém upozornil na některé nedostatky, které ve stanovisku také uvedl, a dále stanovil,
aby pořizovatel zajistil odstranění těchto nedostatků a poté si vyžádal potvrzení krajského úřadu o
odstranění těchto nedostatků.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního
plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na základě výsledků projednání zajistil
upravení návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. V odůvodnění návrhu
územního plánu pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vypořádal připomínky uplatněné ke
zveřejněnému návrhu ÚP a vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území ve stanovené lhůtě
(připomínky od Svatopluka Bílka, Ing. Milana Pangráce, od společnosti Kv. Řezáč, s.r.o., zastoupené
jednatelkou společnosti Ing. Martinou Kyselkovou, od Občanského sdružení „Občané za ochranu
kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, zastoupeného předsedou OS doc.
Petrem Firbasem, od Jiřího Blahy) a dále i ty připomínky, které byly podány o něco později (od
Jaroslava Martinka, od Jaroslava Klimeše a od společnosti MERTASTAV s.r.o., zastoupené
Oldřichem Mertou; tj. celkem 8 podání).
Návrh ÚP Tišnov byl dále upraven též v souladu s novelizovaným stavebním zákonem i jeho
prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. Pořizovatel tento upravený návrh ÚP
Tišnov v souladu s ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona předložil krajskému úřadu – OÚPSŘ KÚ JMK
s žádostí o potvrzení, že byly odstraněny všechny nedostatky, které krajský úřad ve svém stanovisku
uvedl.
Odbor ÚPSŘ KÚ JMK vydal dne 28.11.2013 pod č. j. JMK 128289/2013 potvrzení dle ust. § 50 odst. 8
stavebního zákona, že nedostatky uvedené v předmětném stanovisku č.j. JMK 39380/2013 ze dne
02.05.2013 byly odstraněny.
Řízení o územním plánu – veřejné projednání návrhu územního plánu
(§ 52 a § 53 stavebního zákona)
Pořizovatel v souladu s ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon), za použití ust. § 22 stavebního zákona, ve spojení s ust. § 172 zákona č.
500/2004 Sb. (dále jen správní řád), oznámil formou veřejné vyhlášky (vyvěšenou dne 13. 12. 2013)
zahájení řízení o územním plánu Tišnov a vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov
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na udržitelný rozvoj území, ve které oznámil, že veřejné projednání návrhu ÚP a vyhodnocení
přepokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území se bude konat dne 6. února 2014 v sále Městského
kulturního střediska Tišnov v ul. Mlýnské 152 v Tišnově. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední
desce a elektronické úřední desce MěÚ Tišnov. Návrh ÚP Tišnov a vyhodnocení předpokládaných
vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území byly ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky a po celou dobu
jejího vyvěšení, kterou bylo oznámeno zahájení řízení o územním plánu, vystaven k veřejnému
nahlédnutí u pořizovatele, tj. na odboru ÚP MěÚ Tišnov. Návrh ÚP Tišnov a vyhodnocení
předpokládaných vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území byly po stejnou dobu také zveřejněny na
webových stránkách města Tišnov. V uvedené lhůtě a nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle ust. § 52 odst. 2 stavebního
zákona námitky. Na tuto skutečnost pořizovatel upozornil ve veřejné vyhlášce i při veřejném
projednání a současně též upozornil, že k později uplatněným připomínkám námitkám a stanoviskům
se nepřihlíží.
Pořizovatel současně přizval k veřejnému projednání jednotlivě formou „Oznámení“ ze dne 13. 12.
2013 dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce, a to více než 30 dní předem.
Pořizovatel o průběhu veřejného projednání provedl (v souladu s ut. § 22 stavebního zákona) písemný
záznam.
V průběhu projednávání bylo do konce stanovené lhůty podáno 24 námitek proti projednávanému
návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (z toho jedno podání podal
zástupce veřejnosti jako věcně shodnou připomínku dle ust. § 23 stavebního zákona). Plné znění
podání, včetně identifikačních údajů podatelů, je uvedeno v Příloze č. 1 k odůvodnění územního plánu
Tišnov. K podání s připomínkami od Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, které bylo zasláno po stanoveném termínu
(veřejné projednání se konalo 6. 2. 2014 a podání bylo odesláno 16. 2. 2014) se v souladu s ust. § 52
odst. 3 stavebního zákona nepřihlíželo. Toto upozornění (uvedené v ust. § 52 odst. 3) bylo též
uvedeno v textu veřejné vyhlášky, kterou pořizovatel oznamoval konání veřejného projednání návrhu
ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.
Dále k projednávanému návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektive
k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny (ty uvedl pořizovatel v Příloze
k Oznámení o konání veřejného projednání), uplatnily souhlasná stanoviska tyto dotčené orgány:
Krajský úřad Jihomoravského kraje – koordinované stanovisko; Městský úřad Tišnov, odbor ÚPSŘ,
oddělení památkové péče; Městský úřad Tišnov, odbor dopravy; Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje, Brno; Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,
Brno; Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy VII, Brno. Sousední obce neuplatnily
námitky ani připomínky.
V souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách
(s právní pomocí Advokátní kanceláře Chladová&Vybíral, Brno) Připomínky k projednávanému návrhu
územního plánu nebyly uplatněny. Následně pořizovatel doručil tyto návrhy dotčeným orgánům a
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení
uplatnily stanoviska. K obdrženým návrhům rozhodnutí o námitkách (včetně odůvodnění) a návrhu
vyhodnocení připomínek (včetně odůvodnění) uplatnil stanovisko Odbor územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje a z dotčených orgánů uplatnily souhlasná
stanoviska bez požadavků a připomínek Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov, Oddělení památkové
péče MěÚ Tišnov, Odbor výkonu státní správy VII Ministerstva životního prostředí, Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje, Státní energetická inspekce – Územní inspektorát pro
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Stanovisko krajského úřadu je zohledněno v odůvodnění
připomínky občanského sdružení podané proti projednávanému návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území dle ust. § 50 stavebního zákona. Pořizovatel na základě výsledků
veřejného projednání (zejména pak na základě požadavků uplatněných v námitkách a zjištěných
změn podmínek v některých částech území) a dále na základě zpracované Územní studie v lokalitě
Hony za Kukýrnou (zpracovatel Ing. arch. G. Kopáčik, Ateliér KO&SA, Brno, 1/2016) a „Preventivního
hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ a „Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz –
plocha přestavby P5 v k. ú. Tišnov“ (zpracovatel: LÖW & spol., s.r.o. Brno, 9/2014) a též „Plánu
územního systému ekologické stability Tišnov“ (zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.,
09/2015) zajistil podstatnou úpravu návrhu ÚP Tišnov, včetně doplnění vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území (ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona). K upravenému návrhu ÚP Tišnov a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území si pořizovatel vyžádal stanovisko příslušného úřadu a
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Na
základě obdržené žádosti od pořizovatele vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního
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prostředí stanovisko podle § 45i odstavce 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, v tom smyslu, že předložená úprava nemůže mít významný vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy
NATURA 2000 (stanovisko ze dne 08.02.2016 pod č. j. JMK 19441/2016). Dále příslušný úřad –
Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje vydal k podstatné úpravě návrhu ÚP Tišnov po
veřejném projednání stanovisko ze dne 14. 03. 2016 pod č.j. JMK 41406/2016, ve kterém uvedl, že:
1. Z hlediska zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, OŽP
jako dotčený orgán ochrany přírody sděluje, že pod č. j. JMK 19441/2016 vydal samostatně dne
08.02.2016 k „Podstatné úpravě návrhu územního plánu Tišnov“, stanovisko podle § 45i zákona, ve
kterém vyloučil významný vliv na EVL nebo PO soustavy Natura 2000.
2. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzovaní vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (OŽP) jako dotčený orgán
posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivu na
životní prostředí vydal dne 26. 04. 2013, pod č.j. JMK 36772/2013, stanovisko k vyhodnocení vlivu
koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu Tišnov podle § 10g a § 10i zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (Stanovisko SEA). Po vyhodnocení výše uvedených změn, ke
kterým došlo na základě veřejného projednání upraveného „Návrhu územního plánu Tišnov“,
nepožaduje odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnocení vlivů
upraveného „Návrhu územního plánu Tišnov“ na životní prostředí.
Následně pořizovatel dle ust. § 53 odst 2 stavebního zákona zajistil projednání upraveného návrhu ÚP
Tišnov a doplněného vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území v rozsahu těchto úprav
na opakovaném veřejném projednání.
Řízení o územním plánu – opakované veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu
(§ 52 a § 53 stavebního zákona)
Pořizovatel v souladu s ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon), v návaznosti na ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona, za použití ust. § 22
stavebního zákona, ve spojení s ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád) oznámil
formou veřejné vyhlášky (vyvěšenou dne 18. 3. 2016) zahájení řízení o územním plánu Tišnov a
vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území, ve které
oznámil, že opakované veřejné projednání návrhu ÚP a vyhodnocení přepokládaných vlivů na
udržitelný rozvoj území, se bude konat dne 27. dubna 2016 v sále Městského kulturního střediska
Tišnov v ul. Mlýnské 152 v Tišnově. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce a elektronické
úřední desce MěÚ Tišnov. Návrh ÚP Tišnov upravený pro opakované veřejné projednání a
vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území byly ode dne vyvěšení
veřejné vyhlášky, kterou bylo oznámeno zahájení opakovaného projednávání upraveného návrhu
územním plánu, a po celou dobu tohoto projednávání vystaveny k veřejnému nahlédnutí u
pořizovatele, tj. na odboru územního plánování MěÚ Tišnov. Upravený návrh ÚP Tišnov a
vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území byly po stejnou dobu také
zveřejněny na webových stránkách města Tišnov. V uvedené době projednávání a nejpozději do 7
dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Na tuto skutečnost pořizovatel upozornil ve
veřejné vyhlášce i při opakovaném veřejném projednání a současně též upozornil, že k později
uplatněným připomínkám námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.
Pořizovatel současně přizval k opakovanému veřejnému projednání jednotlivě formou „Oznámení“ ze
dne 17. března 2016 dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce, a to více než 30 dní předem.
Pořizovatel o průběhu opakovaného veřejného projednání provedl (v souladu s ut. § 22 stavebního
zákona) písemný záznam.
V průběhu projednávání bylo do konce stanovené lhůty podáno 10 námitek proti projednávanému
návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (upravených na základě prvního
veřejného projednání). Z toho dva podatelé Jiří Blaha a Jan Duda ve svých podáních uvedli, že
podané námitky uplatňují jako zástupci veřejnosti. Vzhledem k tomu, že Jan Duda ani po výzvě
k odstranění vad podání (vydané pořizovatelem dne 6. 5. 2016) nepředložil ve stanovené lhůtě své
zmocnění od občanů obce (dle ust. § 23 odst. 3 stavebního zákona), pořizovatel vyhodnotil jeho
podání jako jeho individuální námitku a usnesením ze dne 15. 6. 2016 rozhodl, že Jan Duda není
zástupcem veřejnosti ve věci uplatnění věcně shodné připomínky k návrhu územního plánu Tišnov.
Plné znění uplatněných podání, včetně identifikačních údajů podatelů, je uvedeno v Příloze č. 1
k odůvodnění územního plánu Tišnov.
Dále k projednávanému návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektive
k částem řešení, které byly od prvního veřejného projednání změněny, (ty uvedl pořizovatel v „Příloze
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k oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Tišnov a
vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území“), uplatnily souhlasná stanoviska
tyto dotčené orgány: Městský úřad Tišnov, odbor ÚP - oddělení památkové péče; Městský úřad
Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad; Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí; Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno; Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského, Brno; Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy VII, Brno. Krajský úřad
Jihomoravského kraje vydal k návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
upravených pro opakované veřejné projednání koordinované stanovisko (ze dne 28.04.2016 pod č.j.
JMK 44119/2016), které obsahovalo souhlasná stanoviska příslušných jednotlivých odborů, přičemž
odbor rozvoje dopravy podmínil svůj souhlas dvěma požadavky. Pořizovatel požádal o doplnění tohoto
stanoviska a odbor rozvoje dopravy KÚ JMK této žádosti vyhověl vydáním samostatného stanoviska
po dohodě (ze dne 19.07.2016 pod č.j. JMK 107348/2016), ve kterém uplatnil pouze jeden
z původních požadavků (jedná se o doplnění zdůvodnění řešení veřejné dopravy) a kterému bylo
možno vyhovět doplněním textové části odůvodnění v kapitole 9. Komplexní zdůvodnění přijatého
řešení, a to zcela bez zásahu do navrhované části řešení (tzv. „výrokové“) územního plánu Tišnov.
V odůvodnění územního plánu Tišnov (jeho úpravou) bylo též respektováno upozornění odboru
ÚPSŘ KÚ JMK ohledně zohlednění Aktualizace č. 1 PÚR ČR a dále vypuštění tratě č. 250 Havlíčkův
Brod – Brno železničního koridoru E-C61, jehož vymezení se již netýká území Jihomoravského kraje.
Na základě připomínky ve stanovisku Ministerstvo obrany, která vychází z organizačních změn na
tomto ministerstvu, byl z textu odůvodnění územního plánu v kapitole „5. Soulad s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, případně
s výsledkem řešení“ vypuštěn text „jehož jménem jedná Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem“.
Sousední obce neuplatnily námitky ani připomínky.
V souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil výsledky projednání, zajistil zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách (advokátní kancelář
Fiala, Tejkal a partneři, s.r.o.). Připomínky k projednávanému návrhu ÚP (resp. ke částem řešení,
které byly od prvního veřejného projednávání návrhu ÚP změněny) nebyly tentokrát uplatněny.
Následně pořizovatel doručil návrhy všech rozhodnutí o námitkách (včetně odůvodnění) a návrhů
vyhodnocení připomínek (připomínek uplatněných v projednávání dle ust. § 50 stavebního zákona)
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30
dnů od obdržení uplatnily stanoviska. K obdrženým návrhům rozhodnutí o námitkách (včetně
odůvodnění) a návrhu vyhodnocení připomínek (včetně odůvodnění) uplatnily souhlasná stanoviska
bez požadavků a připomínek tyto dotčené orgány: Obvodní báňský úřad pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského, Ministerstvo životního prostředí, Odbor dopravy a živnostenský úřad
MěÚ Tišnov, Odbor územního plánování, oddělení památkové péče MěÚ Tišnov, Hasičský záchranný
sbor Jihomoravského kraje.
Projednaný návrh ÚP Tišnov přezkoumal pořizovatel v souladu s ust. § 53 odst. 4 stavebního zákona
a vzhledem k tomu, že neshledal v návrhu ÚP Tišnov žádný nesoulad s požadavky uvedenými v tomto
ustanovení § 53 odst. 4, předložil Zastupitelstvu města Tišnov návrh na vydání územního plánu Tišnov
s jeho odůvodněním.

2.

Soulad s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem

2.1.

Vyhodnocení souladu návrhu s politikou územního rozvoje

Z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR) schválené
vládou České republiky usnesením č. 596/2013 ze dne 15.4.2015 vyplývá, že území obcí z ORP
Tišnov (jen obce v jihovýchodní části) patří do Metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3, jedná se však
jen o obce v jihovýchodní části. Vzhledem k poloze města a přírodním kvalitám jeho okolí, vyplývá pro
řešené území – vytvořit územní podmínky pro rozvoj rekreačního potenciálu okolí Brna, a to tím, že
plošný rozvoj města koriguje s požadavky na ochranu přírodních hodnot území a navrhuje takové
řešení, které umožňuje využívat území města a jeho okolí v souladu se stanovenými podmínkami.
Územní plán Tišnov - odůvodnění
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Z dokumentu Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 pro řešené území vyplývá:


Vytvořit územní podmínky pro řešení dopravní (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1
o

řešením ÚP Tišnov je tento požadavek respektován, jsou navrženy úpravy v silniční síti,
které umožní plynulou a bezkolizní dopravu v rámci města a tím zlepší podmínky pro
napojení na silniční síť vyšší kategorie

PÚR ČR stanovuje Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
které jsou v rámci řešení územního plánu respektovány – v navrhovaném řešení jsou zohledněny tyto
požadavky:
(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. 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.
o

řešením ÚP Tišnov jsou chráněny základní hodnoty území, upřesněním prostorových
podmínek pro využití území (plošné a výškové regulativy) a podmínek pro ochranu
stávající struktury zástavby (omezení tzv. zahušťování zástavby)

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
o

(14a)

Při plánování rozvoje venkovského území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
o

(15)

řešením ÚP Tišnov je zajištěna ochrana zemědělské půdy a ekologická funkce krajiny,
která v území města je prioritní a vytváří charakter krajiny. Areály zemědělské výroby se v
řešeném území nevyskytují.

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její
úrovně.
o

(16)

řešením ÚP Tišnov je podpořena ochrana krajinného rázu (plošné a výškové omezení
výstavby objektů v nezastavěném území - lehké drobné stavby v plochách SM)mají
zabránit upadání a narušování venkovské krajiny

řešením ÚP Tišnov jsou stanoveny jednotné podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití na celém území města, které neumožní vznik území, ve kterém by se
projevily negativní vlivy vyvolávající sociální segregaci nebo které by negativně ovlivnily
sociální soudržnost území

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. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí,
os, ploch koridorů vymezených v PÚR ČR.
o

ÚP Tišnov je řešen ve spolupráci s uživateli území, návrh upřednostňuje komplexní řešení,
vyvážený rozvoj všech složek území, vytvářejících příjemné místo pro kvalitní život
obyvatel
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(16a)

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.
o

(17)

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
o

(18)

ÚP Tišnov nenavrhuje žádné rozvojové záměry, které by mohly negativně ovlivnit
charakter krajiny nebo vyžadovaly následná kompenzační opatření. Respektováním limitů
využití území (dopravních a technických) a zejména limitů pro ochranu přírody a krajiny je
navržené řešení vyvážené a harmonické, rozvíjí úměrně všechny tři pilíře udržitelného
rozvoje (hospodářství, příroda, soudržnost obyvatel)

Vytvářet podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a
prostupnosti krajiny.
o

(21)

ÚP Tišnov ovlivňuje pozitivně hospodárné využívání zastavěného území, a neumožňuje
vytváření nových celků – suburbanizaci tím, že dbá důsledně na plošnou a prostorovou
návaznost rozvojových ploch na stávající zastavěné území. Návrhem ÚP je navrženo nové
využití těch výrobních areálů, které nejsou zcela využity, nebo z různých důvodu chátrají

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
S ohledem na to při územně plánovací činnosti pokud je to možné a odůvodněné, respektovat
veřejné zájmy např. ochranu biologické rozmanitosti a kvalitu 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 zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet
podmínky pro využití přírodních zdrojů.
o

(20a)

ÚP Tišnov ovlivňuje pozitivně rozvoj sídelní struktury; v části Tišnova posiluje rozvoj
městské sídelní struktury, v místních částech Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov, rozvíjí
venkovské osídlení

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území
o

(20)

ÚP Tišnov ovlivňuje pozitivně hospodářské podmínky na území města; návrhem nových
ploch pro výrobní aktivity a přestavbou resp. intenzivnějším využitím stávajících výrobních
areálů

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
o

(19)

ÚP Tišnov je navržen v souladu z principem integrovaného rozvoje území

prostupnost krajiny je zajištěna sítí účelových komunikací a návrhem ÚSES, který
respektuje umístění dopravní a technické infrastruktury

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
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poznamenaná lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti
krajiny.
o

(22)

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
o

(23)

ÚP Tišnov vytváří podmínky pro zkvalitnění dostupnosti města i pro sousední obce
regionu veřejnou i cyklistickou dopravou (dopravní terminál u nádraží s možností parkování
osobních vozidel)

Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů.
o

(25)

ÚP Tišnov neomezí prostupnost území, při umisťování dopravní a technické infrastruktury
dbá na zachování prostupnosti krajiny s ohledem na omezení fragmentace krajiny

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví,
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
o

(24a)

ÚP Tišnov jako jeden z bodů urbanistické koncepce si klade za cíl posílit koncepci
cestovního ruchu ve městě, které je již tradičně výchozím místem pro výlety do okolní
krajiny pro pěší, turisty a cykloturisty.

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní
a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení
městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními
v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic a
tímto způsobem důsledně předcházet 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).
o

(24)

ÚP Tišnov neovlivní negativně koncepci zeleně ve městě (návrh ÚSESu a systému sídelní
zeleně) ani neovlivní nepříznivě prostupnost krajiny, jsou navrženy nové cyklotrasy a
cyklostezky.

ÚP Tišnov nenavrhuje plochy výroby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí
ve městě, současně vymezuje nové obytné plochy v dostatečné vzdálenosti od
průmyslových areálů

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
o

ÚP Tišnov vytváří podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před záplavami (navržené
plochy pro protipovodňová opatření na řece Svratce i navazující plochy přírodní pro
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možnost přirozeného rozlivu) a navrhuje nové plochy SX – krajinné zeleně a SR – plochy
smíšené nezastavěného území s funkcí rekreační, jejichž funkcí je také zamezit větrné a
vodní erozi navazujících pozemků ZPF. Vytváří podmínky pro akumulaci srážkových vod
v krajině a zamezení jejich odvádění kanalizací.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
o

(26)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
o

(27)

ÚP Tišnov vytváří podmínky pro využívání dešťových vod podmínkou uvádění dešťových
vod do vsaku, zejména u ploch bydlení v rodinných domech, pokud to velikost pozemků
umožní

ÚP Tišnov nenavrhuje nové plochy pro výstavbu v plochách aktivního záplavového území

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a
tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami.
o

ÚP Tišnov vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury návrhem
ploch pro komerční občanské vybavení na okrajích území města, dostupných pro místní
obyvatele i obyvatele sousedních obcí, s možností parkování a omezením průjezdů
centrem města

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.
o

ÚP Tišnov příznivě ovlivní udržitelný rozvoj území, vytváří podmínky pro odstranění
disproporcí v rozvojových možnostech jednotlivých složek (hospodářství, životní prostředí
a soudržnost obyvatel)

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.
o

(28)

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
o

(29)

ÚP Tišnov vytváří podmínky pro vytvoření výkonné dopravní sítě (koncepce dopravní
infrastruktury - zlepšení parametrů na silnicích a místních komunikacích, (např. severní
propojení silnic II/377 a III/3773)

ÚP Tišnov je řešen ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to
vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
o

ÚP Tišnov řeší komplexně koncepci dopravy, ve které jsou rozvíjeny všechny druhy
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dopravy rovnocenně
(30)

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i
v budoucnosti.
o

(31)

ÚP Tišnov řeší koncepci vodního hospodářství tak, aby splňovala požadavky na vysokou
kvalitu života v současnosti i v budoucnosti

Vytvářet 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.
o

(32)

ÚP Tišnov vytváří podmínky pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, umožňuje
výstavbu fotovoltaických elektráren v rozvojových plochách VP a SV

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a
účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
o

ÚP Tišnov navrhuje formou přestavby zkvalitnění městské struktury (dopravní
ínfrastruktury, veřejných prostranství a veřejné zeleně – městský park) a zlepšení
zanedbaných městských prostorů a areálů (Ostrovec, Trnec)

2.1. Vyhodnocení souladu návrhu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Území města Tišnova bylo součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje Jihomoravského
kraje, které však byly 21. června 2012 zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který nabyl
účinnosti dnem jeho vyhlášení. Z neexistence nadřazené územně plánovacích dokumentace vyplývá
pro řešení územního plánu města nutnost respektování tras nadřazené veřejné infrastruktury,
vymezení koridorů pro veřejně prospěšné stavby a územní systém ekologické stability na základě jiné
oborové dokumentace. Jedná se zejména o tyto záměry nadmístního významu:

GENEREL KRAJSKÝCH SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE


přestavbová plocha P12 pro silniční dopravu (přeložku silnice II/385 – tzv. obchvat
Hradčany se stavbami, zařízeními a opatřeními souvisejícími)
- obchvat silnice II/385 je navržen pro odstranění dopravní závady, zlepšení průjezdu obcí
Hradčany a zrychlení dopravního propojení směrem na Brno. Toto dopravní řešení odstraní
velkou dopravní závadu, která představuje pro obec Hradčany neúnosnou dopravní zátěž
obytného území, kterým trasa silnice II/385 v dnešní době prochází. Napojení na původní
trasu silnice II/385 u Tišnova, je navrženo a bude realizováno částečně na k.ú. Tišnov, proto
je na hranici s obcí Hradčany navržena plocha P12, která umožní bezkolizní napojení přeložky
na stávající trasu. Záměr je převzat z oborové dokumentace „Generelu dopravy
Jihomoravského kraje“.



koridor silniční dopravy (přestavbová plocha P13) pro úpravy silnice II/379.
- plocha P13 pro úpravy silnice II/379 je zapracována do návrhu územního plánu na základě
oborové dokumentace „Generelu dopravy Jihomoravského kraje“, pro zlepšení parametrů
silnice II. třídy, spojující město Tišnov s obcemi na trase Tišnov, Drásov, Malhostovice.
Uvedená trasa vykazuje dopravní závady (šířkové a výškové), které je možno odstranit z větší
části ve stávající trase, pouze s menším rozšířením v některých úsecích, nepřesahující
vymezené plochy dopravy.



silnice II/377 přesměrována ve městě do ul. Dvořákova, stávající silnice bude zařazena mezi
méně významné tahy jako místní komunikace
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KONCEPČNÍ VYMEZENÍ NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ÚSES


průběh nadregionálního a regionálního systému ekologické stability: NRBK01, RBC027
RBC029, RBC018 a RBK126 (hlavním podkladem jeho vymezení byl Odvětvový podklad
orgánů ochrany přírody JMK – Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního
systému ekologické stability, 2012 a ÚAP JmK 2013)

Řešení ÚP Tišnov je v souladu s PROGRAMEM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A
STRATEGICKÝM PLÁNEM ROZVOJE MIKROREGIONU TIŠNOVSKO.

3.

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území a požadavky na
ochranu nezastavěného území

3.1.
Vyhodnocení souladu návrhu s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území
3.1.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
V Tišnově je hlavní cíl územního plánu definován:
Pro udržitelný rozvoj města (pilířů společnost, hospodářství, životní prostředí) navrhnout podmínky
pro rozvoj jednotlivých funkčních složek tak, aby byl zabezpečen soulad všech přírodních, civilizačních
a kulturních hodnot v území, a to s ohledem na udržitelný rozvoj území a zejména udržení kvality
životního prostředí.
(1) Vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích.
o

ÚP vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území, které jsou definovány urbanistickými,
architektonickými a krajinnými hodnotami území, rozvojovými záměry, které byly
prověřeny Vyhodnocením vlivů návrhu na životní prostředí a udržitelný rozvoj území, ke
kterému patří vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.

(2) Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sledovat společenský
a hospodářský potenciál rozvoje.
o

ÚP řeší změny ve využití ploch, v souladu se zpracovanými dokumenty celostátního
významu, krajského významu a Strategického rozvojového plánu pro město Tišnov, ve
kterém jsou definovány základní rozvojové tendence a směry, které byly upřesňovány
představiteli města a občany v průběhu zpracování územního plánu města Tišnova.
Úkolem zpracovatele bylo navrhnout takové řešení, které by skloubilo všechny požadavky
do komplexního řešení, které by odpovídalo představám obyvatel města a současně
naplnilo požadavky na obsah územního plánu dle platné legislativy a splnilo podmínky pro
udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů

(3) Koordinovat veřejné i soukromé záměry v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území a konkretizující ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
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o

ÚP koordinuje veřejné i soukromé záměry v území, respektuje technické a přírodní limity
území, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, které v případě města Tišnova
výrazně ovlivňují rozvojové možnosti urbanistické struktury města a kladou vysoké nároky
na udržení vyváženosti rozvojových pilířů hospodářství, společnosti a životního prostředí.

(4) Chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chránit krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to, určovat podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a
nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy vymezovat s ohledem na potenciál rozvoje
území a míru využití zastavěného území.
o

ÚP chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví, krajinu jako podstatnou složku prostředí
života obyvatel na základě navržených podmínek pro diferencovanou ochranu území
zásadního významu, kam je zahrnuto území historického jádra a širšího centra města a
území ostatní, které tvoří převážnou část zastavěného území města a místních částí. Pro
tyto odlišné sídelní celky jsou navrženy různé stupně ochrany hodnot tak, aby
nejvýznamnější hodnoty města byly zachovány a současně neomezovaly rozvoj tak, že by
zde nebylo možné realizovat nové stavby přestavby a nové záměry.

o

Účelné využívání zastavěného území, řešení krajiny a nezastavěného území je základem,
na němž je postavena základní koncepce řešení města. Nové zastavitelné plochy jsou
vymezeny s ohledem na potenciál a míru využití zastavěného území, dále s ohledem na
účelné využití a prostorové uspořádání území a na hospodárné využívání veřejné
infrastruktury, zejména dostupnost veřejných prostranství a občanské vybavenosti.
Všechny nově vymezené zastavitelné plochy navazují na zastavěné nebo zastavitelné
území města.

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně
souvisejí, včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je
územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.
o

ÚP zapracoval §18 odst.5 stavebního zákona do podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití jako přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití ploch – kap.
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením
převažujícího využití (hlavní využití), přípustného využití, podmíněně přípustného využití,
nepřípustného využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu.

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem,
který neznemožní jejich dosavadní užívání.
o

ÚP respektuje tuto podmínku a na nezastavitelných pozemcích umisťuje technickou
infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

3.1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Úkoly územního plánu, definované stavebním zákonem, byly zapracovány do řešení územního plánu
Tišnov, zohledněny při stanovování základní koncepce rozvoje města a kromě respektování priorit
vycházejících z celostátních územně plánovacích podkladů a dokumentací, byly naplňovány při
zapracování konkrétních požadavků do organismu města v souladu se všemi podmínkami tak, aby
nebyly narušeny stávající hodnoty a nedošlo ke zhoršení životních podmínek pro obyvatele, žijící
v blízkosti řešených změn územního plánu.
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Úkolem územního plánování je:
(a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
o

ÚP zjišťoval a posuzoval přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území v etapě
předcházející Zadání a návrhu územního plánu, samostatně zpracovanými Průzkumy a
rozbory, které byly zpracovány na úrovni ÚAP, tzn., že obsahovaly textovou část a
výkresy limitů, záměrů, hodnot a problémový výkres, které byly podkladem pro stanovení
diferencované ochrany hodnot, která je pro rozhodování o změnách v území závazná, je
obsažena v návrhu ÚP, závazné části výrokové.

(b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území
o

ÚP stanovil koncepci rozvoje území na základě vyhodnocení stavu území, joho
rozvojových možností a strategických cílů, definovaných představiteli města, jak by se
mělo město rozvíjet dle představ jeho obyvatel. ÚP stanovil základní urbanistickou
koncepci města s ohledem na jeho hodnoty a podmínky území.

(c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání
o

ÚP prověřil a posoudil potřebu změn v území, zejména rozsah návrhových ploch pro
bydlení a výrobu, které jsou maximálně závislé na využívání veřejné infrastruktury a u
nichž je zásadní nalézt vyvážený vztah mezi soukromým a veřejným zájmem tak, aby byla
zachována kvalita životního prostředí a byla vyloučena rizika vlivu na veřejné zdraví.
Rozvoj ploch pro bydlení byl stanoven na základě demografických informací a byl
přepočítán celostátně uznávaným nástrojem, tzv. Urbanistickou kalkulačkou, plochy
výroby byly navrženy na základě statistických údajů s ohledem na míru podnikatelské
aktivity obyvatelstva s výhledem a určitou rezervou do budoucnosti.

(d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb
o

ÚP stanovil požadavky na využití ploch s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) a
stanovil podmínky prostorového uspořádání, v úrovni a podrobnosti, které dovoluje
zpracování územního plánu, podle stávající platné legislativy. Pokud dané území
vyžadovalo podrobnější řešení bylo územním plánem navrženo zpracování územní studie,
která může obsahovat prvky a podrobnosti regulačního plánu (což se týká zejména
umístění, uspořádání a řešení staveb.

(e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území
o

ÚP stanovil podmínky pro provedení změn v území (plochy zastavitelné a plochy
přestavby). V průběhu zpracování územního plánu byly jako podpůrné materiály
zpracovány: Posouzení vlivu na krajinný ráz, a územní studie Hony za Kukýrnou, které
prověřily problematická místa nebo záměry v podrobnějším měřítku a byly adekvátně
zapracovány do návrhu ÚP.

(f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci)
o

ÚP stanovil pořadí provádění změn v území a to pro průmyslovou zónu Díly za městem,
z důvodu ochrany zemědělské půdy I.a II. tř. ochrany, na které průmyslová zóna leží a
nutnosti zajištění postupné výstavby tak, aby výstavba probíhala vždy v závaznosti na
zastavěné území tak, aby novou výstavbou nevznikaly roztříštěné pozemky uvnitř zóny,
ve svém důsledku obtížně využitelné.

(g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem
o

ÚP zapracovává podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků – kap. F. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití (hlavní využití), přípustného
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využití, podmíněně přípustného využití, nepřípustného využití a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.
(h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
o

ÚP navrhuje smíšené funkce ploch v co největší možné míře – plochy smíšeného bydlení,
plochy smíšené výrobní tak, aby poskytovaly širší možnosti využití a tím se předcházelo
možným hospodářským krizím, za cenu toho, že nebude nutné řešit nákladné Změny
územního plánu. Tímto řešením se stává územní plán variabilnější, při dodržení všech
zákonných požadavků.

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

ÚP stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení
návrhem zastavitelných ploch a ploch přestavbových (plochy změn) a stanovením
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (přípustné, podmíněně
přípustné a nepřípustné využití). Respektuje založenou urbanistickou strukturu, dále ji
rozvíjí, plochy pro bydlení umisťuje do částí města s nejlepšími podmínkami pro bydlení
(kvalitního životního prostředí, mimo dosah negativních vlivů výroby, dopravy apod.)
v souladu s charakterem území – zahradního města.

(j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území
o

ÚP nenavrhuje žádné záměry, které by vytvářely podmínky pro nehospodárné
vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. Veškeré záměry jsou odůvodněné a
potřebné pro zajištění optimálního rozvoje města.

(k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany
o

ÚP respektuje podmínky pro zajištění civilní ochrany – kap. 5.3. Vyhodnocení souladu
návrhu s požadavky na civilní ochranu.

(l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území
o

ÚP nenavrhuje asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. Pokud mění
funkční využití ploch, zapracovává tyto záměry formou přestavby.

(m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními
vlivy záměru na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak
o

ÚP respektuje podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před
negativními vlivy záměrů na území tak, že nebylo nutné navrhovat kompenzační opatření

(n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů
o

ÚP reguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů návrhem ploch a stanovením
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (přípustné, podmíněně
přípustné a nepřípustné využití)

(o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie
a památkové péče
o

ÚP respektuje a zapracovává nejnovější poznatky z výše jmenovaných oborů

3.2.
Vyhodnocení souladu návrhu s požadavky na ochranu
nezastavěného území
ÚP definuje požadavky na ochranu nezastavěného území návrhem urbanistické koncepce a návrhem
koncepce řešení krajiny:


ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu města s propojením na okolní krajinu při
respektování krajinného rázu.
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S ohledem na ochranu krajiny vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území
a zajištění ochrany nezastavěného území jednak intenzivnějším a variabilnějším způsobem
využití zastavěného území (vymezením ploch se smíšeným využitím), dále využitím
nezastavěných proluk v zastavěném území (kap.7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch)



Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území.



Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou
strukturu; hlavní rozvojové plochy jsou vymezeny v jednotlivých ucelených blocích.



V krajině nejsou navrženy žádné další zastavitelné plochy.



Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou dále řešeny (s ohledem na § 18, odst.5 zákona
č. 183/2006 Sb.) stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině (kap.
6.7. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu).

4.

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
ÚP je zpracován projektantem, autorizovaným architektem, který splňuje požadavky stavebního
zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
Pořizovatelem územního plánu je v souladu s § 6 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Tišnov odbor územního plánování.
Návrh územního plánu je zpracován v souladu se schváleným zadáním.
ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto
stavebnímu zákonu (dále jen SZ) s těmito výjimkami:



Odůvodnění vymezení dalších ploch s rozdílným způsobem využití nad rámec SZ (s ohledem na
specifické podmínky řešeného území):
o

plochy smíšené centrální (SC) – jsou vymezeny se snahou o posílení funkce centra
města Tišnova, tj. vymezení samostatné plochy s rozdílným způsobem využití
s odpovídajícími specifickými podmínkami využití území

o

plochy sídelní zeleně (Z) – jsou vymezeny z důvodu potřeby odlišit na území města
plochy pouze se zelení, bez možnosti parkování vozidel a obsluhy území tak, jak je
umožněno v plochách veřejných prostranství. Jsou dále členěny podle funkce na ZP –
veřejnou zeleň, parky, ZZ – zeleň zahrad a ZI – zeleň ostatní a izolační

o

plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň (SX) – kterou tvoří převážně
nezemědělské plochy, charakteristické extenzivním způsobem využití. Jedná se zejména
o plochy s dřevinami rostoucími mimo les, výjimečně i zemědělské půdy extenzivního
charakteru, lada a plochy s různým stupněm sukcesního vývoje. Jsou vysoce cenné i pro
ekologickou stabilitu a druhovou rozmanitost území. Jedná se o plochy natolik typické pro
krajinu řešeného území, že vyvolaly rozšíření výčtu ploch s vymezením odpovídajících
podmínek využití území.

o

plochy smíšené nezastavěného území – rekreační (SR) – jedná se o plochy pro
rekreační využití v krajině, které mohou sloužit pro běžné denní rekreační potřeby
obyvatelstva, mohou být zaměřeny na relaxaci, různé pohybové aktivity v přírodě, apod.

o

plochy smíšené nezastavěného území – sady a zahrady ve volné krajině (RS) –
jedná se o plochy pro pěstování ovoce a zeleniny ve volné krajině. Tato samostatná
funkční plocha byla zařazena do ÚP z důvodu charakteristického využívání části krajiny
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na styku se zastavěným územím, a to již historicky. Jedná se rovněž o obnovu původního
krajinného rázu a záchranu pěstovaných druhů ovoce, které se také již dnes běžně
nevyskytuje.
o

vyhražená zeleň – není samostatně vymezená jako funkční plocha, ale je součástí jiné
plochy s rozdílným způsobem využití, obvykle s omezeným přístupem veřejnosti (jako
součást oploceného areálu)

o realizace a obnova alejí – ÚP umožňuje realizaci a obnovu alejí nejen v plochách
interakčních prvků, ale i v plochách označených jako liniová a soliterní zeleň



vymezení samostatné plochy veřejných prostranství dle §7 a §20 odst.2 vyhl. č. 501/2006 Sb.
o



Veřejná prostranství o odpovídající výměře u rozvojových ploch bydlení, občanského vybavení
a ploch smíšených obytných nad 2 ha, budou řešeny podrobnější dokumentací. Důvodem je
problematičnost vymezení těchto ploch bez znalosti řešení konkrétních lokalit. Dalším
důvodem jsou vlastnické vztahy (velká řada soukromých vlastníků a omezený rozsah
pozemků ve vlastnictví města) nedovoluje z pozice ÚP tyto plochy vymezit. Pro stěžejní
rozvojovou lokalitu pro bydlení Hony za Kukýrnou je navrženo veřejné prostranství o celkové
velikosti cca 0,5 ha v rámci ploch veřejné zeleně – parku na severním okraji lokality Hony za
Kukýrnou.

vymezení ploch pod 2000 m2
2

Plochy o výměře menší než 2000 m jsou v ÚP vymezeny např. v případě:

5.

o

ploch veřejného občanského vybavení (OV) – z důvodů ochrany stávajících ploch před
nežádoucím využitím či zrušením

o

ploch veřejných prostranství (U) – z důvodu zajištění obsluhy území

o

ploch technické infrastruktury (TI) – z důvodu významu plochy pro obsluhu území (vodojemy,
regulační stanice plynu apod.)

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, případně s výsledkem řešení
rozporů

ÚP řeší požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin,
geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy).
Je vymezeno v grafické části ve výkresech II.6 a II.7 – Koordinační výkres.

5.1. Vyhodnocení
veřejného zdraví

souladu

návrhu

s požadavky

na

ochranu

Při zpracování návrhu ÚP byly zapracovány a zohledněny požadavky ze stanoviska Krajské
hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, č.j. KHSJM 03292/2013/BM/HOK ze dne 4. 2. 2013. Při
vymezení ploch, které vyžadují ochranu před hlukem do území dotčených předpokládanou zvýšenou
hygienickou zátěží (např. hlukem, prachem apod.) u komunikací nebo u stávajících a navržených
výrobních ploch, byl navržen způsob jejich ochrany před hlukem:


ÚP vymezuje plochy zahrádkářské zeleně, která současně plní funkci izolační a odcloní obytnou
zástavbu v ulici Brněnské od negativních vlivů výroby – průmyslové zóny Díly pod městem a na
severovýchodním okraji města plochy navržené zeleně parkové odcloní obytnou zástavbu Hony
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za Kukýrnou od navrženého koridoru pro silniční dopravu (komunikační propojení silnice III/3773
ve směru na Lomnici a silnice II/377 ve směru na Železné).
Další požadavky na ochranu před hlukem, byly zapracovány do ochrany hodnot území, kap. 9.2, odst.
Ochrana zdravých životních podmínek.

5.2. Vyhodnocení souladu návrhu s požadavky na obranu státu
Do správního území města zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:
- Mikrovlnného spoje - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma (k.ú.
Jamné u Tišnova) – v tomto vymezeném území trasy mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna) ze
stanoviště Hády – Sýkoř lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany.
- OP RLP – ochranné pásmo radiolokačního zařízení – v tomto území lze vydat územní rozhodnutí
a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního
vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být
výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30m nad terénem a staveb tvořících dominanty
v terénu výškově omezena nebo zakázána.
- Koridory RR směrů – koridor s označením 50 (k.ú. Hájek u Tišnova včetně Hajánek) – v tomto
koridoru území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
- Koridory RR směrů – koridor s označením 100 a 150 (k.ú. Jamné u Tišnova) – v tomto koridoru
území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30m n.t. jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany.
V celém řešené území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb nad
30m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a rekonstrukci vvn a
vn z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany
zájmů vojenské dopravy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
V některých plochách je přípustné umístění rozhledny, která může být výraznou dominantou. Z tohoto
důvodu bude nutné rozhlednu označit výstražným značením, na základě předložené dokumentace.
V dalších stupních projektové dokumentace bude prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou
porušeny předpisy hájící zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu.

5.3. Vyhodnocení souladu návrhu s požadavky na civilní ochranu
a)

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Řešené území je potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. V grafické části
dokumentace v Koordinačním výkresu je zakreslena hranice území ohroženého průlomovou vlnou
vodního díla Vír na řece Svratce.
b)

Zóny havarijního plánování

Řešené území není součástí zón havarijního plánování.
c)

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky
nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti
obytných a jiných budov.
K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného
stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty.
Územní plán Tišnov - odůvodnění
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o

stálé úkryty

o

Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) - se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a
tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým
účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je
vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních
objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány
svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců
s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na Městském
úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby
obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ.

V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků města při vzniku mimořádné události (MU), zajišťuje
městský úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami / průmyslová havárie, únik
nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod./ především za využití ochranných prostorů
jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů,
kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek.
o

výrobní provozy si zajišťují ukrytí pro své zaměstnance ve vlastní režii v prostorách provozoven

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány
města v jejich dokumentaci.
d)

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Zajištění evakuace organizuje Městský úřad Tišnov. Pro případ neočekávané (neplánované)
mimořádné události je navrženo pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva (pobyt
evakuovaných osob a osob bez přístřeší), využití kapacitních objektů a areálů veřejného občanského
vybavení, případně sportu.
Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je
řešeno orgány města v jejich dokumentaci.
e)

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Městský úřad a orgány integrovaného záchranného systému vytvoří podmínky pro dočasné
skladování materiálu CO – prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem
provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být využity prostory a plochy veřejného
občanského vybavení.
Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární
pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci.
f)

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelná území

Nebezpečné látky mohou být uskladněny v průmyslové zóně, izolované od okolních zastavěných
území, s vlastním provozním a bezpečnostním řádem. Na území města a jeho částí nejsou
nebezpečné látky skladovány.
Z hlediska využití ploch s rozdílným způsobem využití, které řeší územní plán, není s dislokací skladů
nebezpečných látek uvažováno.
V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie.
Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem
územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci.
g)
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace
K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru města
zásadní:
o
výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné
Územní plán Tišnov - odůvodnění
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o
o

o

o
h)

není přípustná výstavba uzavřených bloků
doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících
jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce i v případě zneprůjezdnění části
komunikací v obci – komunikace budou v max. míře zaokruhovány
při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku
rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6m, kde V1 + V2 je
výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice,
sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností
zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů.
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Na území města a jeho částí nejsou nebezpečné látky skladovány.
i)

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru návrhem vodovodní sítě. Dále mohou
být využity pro zabezpečení požární vody stávající i navržené (uvnitř i vně obce) vodní plochy.
Protipožární zabezpečení tak bude vyhovovat ČSN 73 0873.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno dovozem z nezávadného zdroje,
zásobování el. energií bude řešeno instalací náhradního zdroje. Popis vodního hospodářství a
zásobování energiemi je uveden v kap. 6.1.3. Koncepce technické infrastruktury.

5.4. Vyhodnocení souladu návrhu s limity využití území
Limity využití území podle zvláštních předpisů byly při řešení respektovány, graficky zobrazitelné limity
jsou zobrazeny v Koordinačních výkresech – č. II.6 a II.7. Dle těchto právních předpisů je nutno
respektovat stávající stavby a zařízení, kulturní a přírodní hodnoty včetně podmínek jejich ochrany.
OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT
Nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP:
Číslo rejstříku
33392 / 7 - 1032
22543 / 7 - 1042

Identifik Část obce
.. číslo
2
Tišnov
3
Tišnov

Ulice,nám./umístění

čp.

Památka

Kostelní ul.

Kostel sv. Václava

Při silnici do Železného

Boží muka

4
5

Tišnov
Tišnov

Při silnici do Lomničky

Boží muka

U silnice k Deblínu

Socha sv. Jana Nepomuckého

6
7

Tišnov
Tišnov

Komenského nám.

Sloup P. Marie

Při silnici do Lomničky

Hraniční kámen

8
9

Tišnov
Tišnov

Nám. Míru

Kašna

Riegrova ul.

Čp.323

Vila

10
11

Tišnov
Tišnov

Dvořáčkova ul.

Čp. 67

Měšťanský dům

Jungmannova ul.

Čp. 80

Měšťanský dům U Mullerů

12
13

Tišnov
Tišnov

Jungmannova ul.

Čp. 82

Zájezdní hostinec

Komenského nám

Čp. 103 Měšťanský dům

14
15

Tišnov
Tišnov

Nám. Míru

Čp. 111 Radnice

Nám. Míru

Čp. 120 Hotel Květnice

16
17

Tišnov
Tišnov

Komenského nám.

Čp. 124 Bývalá spořitelna

Brněnská ul.

Čp. 184 Měšťanský dům

19
20

Tišnov
Tišnov

Riegrova ul.

Čp. 281 Vila zv. Franke

Riegrova ul.

Čp. 324 Vila

Tišnov
Tišnov

Riegrova ul.

Čp.331

Vila

37799 / 7 - 8097

21
22

Riegrova ul.

Čp.340

Vila

17288 / 7 - 8096

23

Tišnov

Riegrova ul.

Čp.425

Vila

42107 / 7 - 1043
16316 / 7 - 1040
17985 / 7 - 1039
22755 / 7 - 1044
18484 / 7 - 1041
21650 / 7 - 8093
34984 / 7 - 1035
42226 / 7 - 1038
14618 / 7 - 6991
33983 / 7 - 1034
19615 / 7 - 1033
36161 / 7 - 8091
22503 / 7 - 8090
21049 / 7 - 1036
36437 / 7 - 8092
24456 / 7 - 8094
22930 / 7 - 8095
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Číslo rejstříku
34978 / 7 – 884

Identifik Část obce
.. číslo
24
Pejškov
25

25198 / 7 – 885

Pejškov

Ulice,nám./umístění

čp.

Rozcestí před obcí

Památka
Krucifix

Střed obce

Čp. 3

Rychta

Válečné hroby, pietní místa – evidované na MěÚ:
Identifikace

k.ú.

Název

Typ

Č.p.

1
2

Tišnov
Tišnov

pamětní deska
pamětní deska

obětem II. světové války
obětem pruské války

Hřbitov
Hřbitov

3
4

Tišnov
Tišnov

pamětní deska
Pamětní deska

obětem pruské války
obětem I. světové války

Hřbitov
Hřbitov

5
6

Tišnov
Tišnov

Kříž
Pomník

obětem II. světové války
legionářů I. svět války

Hřbitov
nám.28.října

7
8

Jamné
Tišnov

Pomník
Pomník

padlým v I. a II. svět válce
B. Škrabálkové (II. svět.válka)

Riegrova ul.

9
10

Tišnov
Tišnov

Pomník
pamětní deska na domě

obětem komunismu
obětem holokaustu

u kostela
Jungmanova čp.86

11
12

Tišnov
Tišnov

Letoun
Habrovec – Koněvská

Archeologie
Řešené území je z hlediska archeologického zájmu považováno za území s archeologickými nálezy.
Při jakýchkoliv zásazích do terénu, který lze označit za území s archeologickými nálezy, je třeba
respektovat § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický průzkum.
Stávající archeologické naleziště:
Identifikace
1
2

Typ

Katastr
Tišnov
Tišnov

Název
Cihelna Občanské záložny na Trnci pod Klucaninou
Polní trať Mlýnisko, Trnec

3

Tišnov

4
5

Tišnov
Tišnov

6
7

Tišnov
Tišnov

8
9

Tišnov
Tišnov

blok zástavby mezi ulicemi Brněnskou, Dobrovského, Hornickou a Horovou
polní trat Poloudíly pod městem a navazující průmyslový areál textilní továrny
na Wágnerově ulici
ulice Bedřicha Smetany dům čp. 692 (stavební parcela č. 728)
Areál Uhelných skladů při ulici Na Mlékárně

10
11

Tišnov
Tišnov

někdejší zahrady jihovýchodně od Humpoleckého dvora
Okolí hostince a bývalého dvora Humpoláka

12

Tišnov

13
14

Tišnov
Tišnov

15

Tišnov

Prostor náměstí Míru a ulic Bezručovy, Kostelní a Na Hrádku v historickém
středu města
bývalý Městský mlýn, parcela č. 143 na Mlýnské ulici
blok zástavby mezi Komenského (Dolním) náměstím a ulicemi Brněnskou,
Procházkovou, Mlýnskou a Neumannovou v historickém jádru města
Jungmannova ulice, parcela č. 106 u domu čp.82

16
17

Tišnov
Tišnov

Územní plán Tišnov - odůvodnění

vrch Klucanina, zalesněná ostrožna, vybíhající z masivu Klucaniny
k severozápadu
pole „U Nové hospody“
Stavba domu čp. 939

jeskyně v severozápadním svahu hory Květnice
místo zaniklého středověkého špitálu a kostela sv Mikuláše (založen krátce
před rokem 1295; barokizovaný a poté na obytný dům přestavěný, komplex
zbořen roku 1940

25

Pozn: Lokality s plošným výskytem archeologických nálezů a situací ze 13. – 16. Století jsou
zakresleny šrafovanou plochou, zahrnující převážnou část historického jádra města (v Průzkumech a
rozborech pro ÚP Tišnov).
OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT
Po stránce legislativní je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině zabezpečena zákonem č.
114/1992 Sb. ČNR ze dne 26.2.1992 (s účinností od 1.6.1992) a prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb.
V řešeném území se nachází zvláště chráněné lokality ochrany přírody, dle zákona č. 114/92 Sb.
V rámci obecné ochrany přírody je to územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a
památné stromy a ochrana krajinného rázu.
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY
Lokalita Natura 2000:
Na území města je vymezena lokalita Natura 2000. Jedná se o rozmanitá společenstva komplexu
Květnice.
Květnice (CZ0313110). V území se vyskytuje celá řada ochranářsky cenných společenstev vázaných
na různé typy stanovišť. Výrazná ostrovní hora nad soutokem Besénku, Loučky a Svratky je
významná i velice pestrou geologickou stavbou, včetně krasových jeskyní. Předmětem ochrany jsou
mimo různorodých stanovišť vegetací i kolonie netopýrů.
Na území města je vyhlášena lokalita ZCHÚ v kategorii přírodní památka a to:
PP Květnice vyhlášená poprvé v roce 1928 za přírodní rezervaci. Už svým názvem symbolizuje
tato zčásti vápencová a zčásti křemencová hora velkou druhovou bohatost vzácných teplomilných
rostlin – např. dřín, kavyl, oman, bělozářka větvitá, Hora tzv. kvete i uvnitř – ametyst, záhněda,
citrín, kalcit medový, krápníky rozmanitých barev a tvarů.
Přírodní památka Květnice, byla nově vyhlášena Nařízením č.1 Jihomoravského kraje ze dne
24.9.2014, zveřejněném v částce 1 Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje. V čl. 4
nařízení, týkajícího se vymezení ochranného pásma je uvedena formulace: „Ochranné pásmo
přírodní památky ve smyslu §37 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů nevzniká.“
Zvláště chráněné území Květnice tvoří logicky ohraničený kopec s lesními porosty prudce se
zvedající nad okolní terén, kdy většině území, vzhledem k charakteru terénu, nehrozí rušivé vlivy
z okolí. Z uvedených důvodů nebyl důvod zachovat stávající ochranné 50m pásmo, které zde
vzniklo dle § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Rušivé vlivy z okolí, související zejména
s případnými záměry umísťování výstavby v blízkosti hranic přírodní památky , by mohly teoreticky
hrozit pouze podél části východní hranice chráněného území, kde do její těsné blízkosti (tj. i do
stávajícího 50m ochranného pásma) již zasahuje stávající zástavba (sídliště, škola apod.)
Nejcennější část tohoto území je však zaregistrována jako významný krajinný prvek s názvem
„Lada nad sídlištěm“ a jako taková požívá dostatečnou ochranu. Zbytek potenciálně ohroženého
území podél východní hranice chráněného území se překrývá s pozemky do vzdálenosti 50m od
hranice lesních pozemků (tzv. ochranné pásmo lesa), které mají ochranný režim daný ust. § 14
odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto ustanovení je
k dotčení pozemků do vzdálenosti 50m od okraje lesa nutný souhlas orgánu státní správy lesů.
Vzhledem k výše uvedenému nebylo ochranné pásmo zvláště chráněného území zřízeno. Kolem
přírodní památky Květnice je zakreslena 50 m vzdálenost od okraje lesa (není to ochranné pásmo).
Navrhované řešení ÚP respektuje lokalitu Květnice jako jeden z určujících a nejvýznamnějších
přírodních prvků v území. Navrhované lokality pro bydlení a občanské vybavení východně a
severovýchodně od lokality Květnice jsou navrženy s odstupem ponecháním přechodové
nezastavitelné plochy navržené jako krajinná zeleň - lokální biokoridor (LBK 17).
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OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY
Památné stromy:
Na území města jsou vyhlášeny celkem 4 lokality s památnými stromy.
Název

datum vyhlášení

Stromořadí v
Tišnově

počet kusů

Taxon

Katastr

16

lípa srdčitá

Tišnov

lípa velkolistá
jírovec maďál

Na Hrádku

2003

22

lípa srdčitá

Tišnov

lípa velkolistá
Borovice u vily
Franke

2004

2

borovice černá

Tišnov

Lípa u
Železného

1977

1

lípa srdčitá

Tišnov

1

dub letní

Tišnov

Dub letní
v areálu
Nemocnice
Tišnov

Významné krajinné prvky:
V řešeném území se nachází velký počet lokalit, které jsou registrovány jako významné krajinné prvky
(VKP) Celkem se jedná o 26 lokalit:
k.ú. Tišnov
 Čimperská lada
 Lada nad sídlištěm
 Kolbábkův kopeček
 Pod Svobodnicí
 Svobodnice - Janouškova zmola
 Lipová alej na Hrádku
 Lipová alej v Zamlýně
 Sychrák - Kolbábka
 K Hradčanské zastávce
 U koupaliště
 Pod Výrovkou
 Klucanina - Zmoly
 Mlýnisko
 U Hradčanské zastávky
 Pod novou silnicí
 Tišnovská vodárna
k.ú. Jamné u Tišnova
 Příčky
 U tabule
 Nad nivkami
 Na příčníkách
 Jamenská rokle
k.ú. Hájek u Tišnova
 Vinohrad
 Samotínská lada
 Nad vinohradem
 Stanovisko
k.ú. Pejškov u Tišnova
 Pod horou
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Přírodní parky:
Přírodní park Svratecká hornatina – přírodní park zahrnuje území katastru Jamné u Tišnova. Hranici
tvoří komunikace III. třídy, má celkovou rozlohu 100,7 km 2 a byl vyhlášen v roce 1990.
Navrhované řešení respektuje vymezené významné krajinné prvky. Navrhovaným řešením jsou
částečně dotčeny lokality významných krajinných prvků U Koupaliště – na jižní hranici zastavěného
území Tišnova a VKP Pod novou silnicí – lokalita dotčena návrhem ploch pro smíšené funkce výrobní
v jihovýchodní části katastru Tišnov. V případě lokality VKP Pod novou silnicí je navržena
kompenzace rozšíření ploch zeleně v návaznosti na významný krajinný prvek, který je vymezen podél
regulované vodní svodnice.
Na území přírodního parku Svratecká hornatina jsou navrženy plochy pro rozvoj v rámci zastavěného
území části Jamné. Plochy pro bydlení a nutnou infrastrukturu jsou navrženy s ohledem na
respektování pohledových hodnot a plochy pro zástavbu jsou v maximální možné míře situovány tak,
aby netvořily dominantní prvky v území.
OCHRANNÁ PÁSMA
ochrana dopravní
infrastruktury







ochrana technické
infrastruktury












ochranné silniční pásmo silnice II. třídy
– 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle
zastavěné území
ochranné silniční pásmo silnice III. třídy
– 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle
zastavěné územ
ochranné pásmo dráhy
– 60 m od osy krajinní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy a
u vleček 30 m od osy krajní koleje pro rychlost do 160 km/hod
vodojem včetně ochranného pásma
– ochranné pásmo = oplocení
hlavní vodovodní řad včetně ochranného pásma
ochranné pásmo vodovodních řadů:
ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm
1,5 m na
každou stranu od vnějšího líce potrubí
ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm
2,5 m na
každou stranu od vnějšího líce potrubí
kmenová kanalizační stoka včetně ochranného pásma
ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizačních sběračů:
ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm
1,5 m na
každou stranu od vnějšího líce potrubí
ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm
2,5 m na
každou stranu od vnějšího líce potrubí
trafostanice včetně ochranného pásma
– ochranné pásmo elektrické stanice stožárové - 7 m
nadzemní vedení VN
ochranné pásmo nadzemního vedení VN
– od krajního vodiče
a) u napětí nad 1kV a do 35 kV včetně:
pro vodiče bez izolace - 7 m
pro vodiče s izolací základní – 2 m
pro závěsná kabelová vedení – 1 m
b) u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně – 12 m
c) u napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně – 15 m
d) u napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně – 20 m
regulační stanice vysokotlaká včetně ochranného a bezpečnostního
pásma
– ochranné pásmo VTL regulační stanice – 4 m na všechny strany od
půdorysu
– bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice – 10 m na všechny strany od
půdorysu
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ochrana přírodních
zdrojů











ostatní limity




VTL plynovod
ochranné pásmo VTL plynovodu
– 4 m na obě strany od půdorysu
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu
– vysokotlaké plynovody do DN 250 – 20 m na obě strany od půdorysu
Dálkový optický kabel
– ochranné pásmo DOK – 1,5 m na obě strany od půdorysu
pozemky určené k plnění funkce lesa – lesy hospodářské
vzdálenost 50m od okraje lesa
– Dle zákona č. 289/1995 Sb. je nutno respektovat území v návaznosti na
pozemky určené k plnění funkcí lesa - do 50 m, musí být v podrobnější
dokumentaci projednány se státní správou lesů
zemědělská půda I. a II. třídy ochrany
vodní zdroje povrchové, podzemní vody včetně ochranného pásma
– ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně
– ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně
vodní útvary povrchových, podzemních vod
– Svratka po soutok s tokem Bobrůvka
– Besének po ústí do toku Svratka
– Svratka po vzdutí nádrže Brněnská
vodní toky
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon),
mohou správci vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud je to
nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat
pozemky sousedící s korytem vodního toku a to:
u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8m od břehové hrany
u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6m od břehové hrany
meliorace
pásmo ochrany prostředí kolem hřbitova
– POP 100m

5.5. Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů
Návrh ÚP Tišnov včetně vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území byl dle ust. § 50
stavebního zákona poprvé projednáván v období od 28. 1. 2010 do 2. 4. 2010, přičemž společné
jednání se konalo 2. 3. 2010. Projednávání však nebylo zcela dokončeno. Z důvodu nesouhlasného
stanoviska orgánu ochrany ZPF s lokalitami Z43 - plocha smíšená výrobní u silnice II/385, Z91- plocha
veřejného prostranství u silnice II/385 a Z47 – plocha smíšená výrobní mezi silnicí II/379 a tělesem
vlečky v lokalitě Trnec (těmito čísly byly předmětné zastavitelné plochy označeny v tomto prvně
projednávaném návrhu ÚP) odbor ÚPSŘ KÚ JMK nevydal koordinované stanovisko. Stanoviska
příslušných dotčených orgánů v rámci krajského úřadu byla proto vydána samostatně. O stanovisko
krajského úřadu dle ust. § 51 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel už nežádal, neboť vzhledem
k výsledkům projednání pořizovatel doporučil prostřednictvím určeného zastupitele radě a
zastupitelstvu města, aby byl návrh ÚP Tišnov v souladu s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů
a se zohledněním upozornění majitelů a správců technické infrastruktury a správce povodí Moravy
upraven, a to včetně dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Kromě toho byl
návrh ÚP Tišnov upraven ještě dle požadavků určeného zastupitele na základě informací od nově
zvoleného zastupitelstva města.
V rámci tohoto prvního projednávání návrhu ÚP Tišnov byly obeslány následující dotčené
orgány a krajský úřad:
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KÚ JMK)
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení památkové péče
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Brno
Územní plán Tišnov - odůvodnění
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Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno
Obvodní báňský úřad, Brno
ČR - Ministerstvo obrany
ČR – Státní energetická inspekce, území inspektorát pro JMK a Kraj Vysočina
Ministerstvo dopravy ČR, Praha
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Brno – venkov
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
Úřad pro civilní letectví ČR, Praha
Centrum dopravního výzkumu – pracoviště Brno
Všechna obdržená stanoviska z prvního projednávání návrhu ÚP Tišnov dle ust. § 50 stavebního
zákona jsou součástí dokladové části – spisu, založeném a vedeném při pořizování územního plánu
Tišnov.
V průběhu tohoto projednávání uplatnily k návrhu ÚP Tišnov stanoviska krajský úřad a následující
dotčené orgány:
Odbor ÚPSŔ KÚ JMK vydal dne 31. 3. 2010 pod č.j. JMK 15890/2010 oznámení o nemožnosti vydání
koordinovaného stanoviska.
Odbor kultury a památkové péče KÚ JMK vydal dne 31. 3. 2010 pod č. j. JMK 45876/2010 vyjádření
v tom smyslu, že v daném případě nejsou dotčeny zájmy, které by podle zákona č. 20/1987 Sb. patřily
do kompetence KÚ JMK, odboru kultury a památkové péče.
Odbor dopravy KÚ JMK vydal dne 31. 3. 2010 pod č.j. JMK 45886/2010 souhlasné stanovisko
s řešením silnic II. a III. tř. za podmínky respektování následujících připomínek:
1) Jednotlivým silnicím bude přiřazena šířková kategorie dle Kategorizace krajských silnic.
2) Nebude popisována v návrhu změna silniční sítě týkající se silnice II/377 , upraven bude i text
odůvodnění.
3) Bude vypuštěna pasáž o obchvatu silnice II/151.
4) Plocha pro přeložku silnice II/385 bude respektovat rozpracovanou dokumentaci pro územní
rozhodnutí.
5) Popis k přeložce silnice III/3771 bude doplněn o popis vyvolané změny v siniční síti v případě
realizace – silnice III/3772 a úsek silnice III/3771 v ul. Jungmannově budou převedeny do sítě
místních komunikací.
6) Bude revidováno odůvodnění propojení silnic III/3773 a II/377 severně od města bude
přeřazena do kapitoly místní komunikace.
7) Budou upraveny návrhy úprav zastávek silniční linkové dopravy a deklarována možnost
otáčení spojů v m. č. Pejškov.
Hledisko pořizovatele:
Výše uvedené požadavky byly respektovány a zapracovány do upraveného návrhu ÚP Tišnov pro
opakované projednání dle § 50 stavebního zákona.
Odbor životního prostředí KÚ JMK vydal dne 31. 3. 2010 pod č. j. JMK 45876/2010 tato stanoviska:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. stanovisko v tom smyslu, že uděluje souhlasné stanovisko
s uvedenými lokalitami předloženého návrhu ÚP Tišnov vyjma lokalit Z43, Z91 a Z47, ke kterým udělil
stanovisko nesouhlasné.
Hledisko pořizovatele:
Toto stanovisko bylo v upraveném návrhu ÚP Tišnov pro opakované projednání dle ust. § 50
stavebního zákona plně respektováno.
2. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. nemá k návrhu ÚP Tišnov připomínky, neboť předmětným
návrhem ÚP nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.
3. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. nemá k návrhu ÚP Tišnov další připomínky, ale upozorňuje na
následující nedostatky:
- v textové části je zvláště chráněné území Květnice nesprávně označeno jako národní přírodní
rezervace (NPR) – správně má být přírodní památka (PP)
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- návrh cyklostezky na území přírodní památky Květnice, která je současně zařazena do soustavy
NATURA 2000 považujeme bez projednání trasy s dotčeným orgánem ochrany přírody za
nepřijatelný. Požadujeme textovou část doplnit v tom smyslu, že realizace cyklostezky je přípustná
pouze za předpokladu, že trasa bude ve stádiu zpracovávání podrobnější dokumentace navržena
v úzké součinnosti s příslušným orgánem ochrany přírody – odborem ŽP K Ú JMK a to tak, aby
nezasahovala do nejcennějších částí tohoto chráněného území.
Hledisko pořizovatele:
Toto stanovisko bylo v upraveném návrhu ÚP Tišnov pro opakované projednání dle ust. § 50
stavebního zákona respektováno.
4. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. bylo vydáno souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami:
- do ÚP budou zapracována opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů, která
jsou uvedena v kapitole 10 dokumentu „Posouzení vlivů ÚPD města Tišnov na životní prostředí
procesem SEA“
- na základě výše uvedeného nesouhlasu orgánu ochrany ZPF budou z návrhových ploch vypuštěny
plochy s označením Z43, Z47 a Z91.
Hledisko pořizovatele:
Toto stanovisko bylo v upraveném návrhu ÚP Tišnov pro opakované projednání dle ust. § 50
stavebního zákona respektováno.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně vydala dne 16. 3. 2010 pod č. j.
1013/2010/BM/HOK souhlasné stanovisko s tím, že v upraveném návrhu ÚP bude uveden text:
Chráněné prostory budou u ploch dopravních staveb a ploch výroby navrhovány až na základě
hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní
prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti navržených protihlukových
opatření, což musí být doloženo v navazujících řízeních.
V lokalitách návrhových ploch výroby může být využití území a realizace staveb v jednotlivých
případech nepřípustné, pokud:
- celková hluková zátěž na hranici funkční plochy překročí hodnoty stanovených hygienických limitů
hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. Hlukové zhodnocení
bude doloženo v navazujících řízeních.
- nebude dodrženo stanovené pořadí provádění změn v území (etapizace výstavby) zajišťující
splnění stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné
venkovní prostory staveb.
Hledisko pořizovatele:
Výše uvedené požadavky byly v návrhu ÚP zohledněny, avšak s tím, že v prvním ani v druhém návrhu
ÚP pro projednávání dle ust. § 50 stavebního zákona nebylo pořadí provádění změn v území
stanoveno. Rozvojové plochy pro výrobu a skladování jsou vymezeny v lokalitě mezi železnicí a silnicí
II/385 a navazují na stávající plochy výroby a skladování. V blízkosti těchto návrhových ploch pro
výrobu a skladování se nenacházejí žádné stávající stavby s chráněnými prostory a ani tam nejsou
územním plánem navrhovány zastavitelné plochy, ve kterých by byla výstavba s chráněnými
venkovními prostory a chráněnými venkovními prostory staveb přípustná.
ČR-Ministerstvo obrany, zastoupená VUSS Brno vydala dne 10. 3. 2010 pod č.j. 572/2010-1383-ÚPBR, MOCR 5946-i/2010-1383 stanovisko, ve kterém uvádí že.
DO K. Ú. Tišnov zasahuje a celé k. ú. Pejškov se nachází v ochranném pásmu radiolokačního
zařízení. Případná výstavby v tomto území (především větrných elektráren, výškových staveb,
průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základových stanic mobilních
operátorů) musí být nutně předem projednána s VUSS Brno.
K.ú. Hájek u Tišnova a k. ú. Hajánky se nachází v zájmovém území AČR – koridoru RR směrů (ve
výšce 0-50 m), proto veškerá nadzemní výstavba v tomto území musí být předem konzultována
s VUSS Brno.
K. ú. Jamné u Tišnova se nachází v zájmovém území AČR – koridoru RR směrů (ve výšce 50-100 m),
proto veškerá nadzemní výstavby nad 30 m nad terénem v tomto území musí být předem
konzultována s VUSS Brno (mimo zájmové území s průběhem mikrovlnného pojítka – zde platí
podmínka uvedená níže).
Část k. ú. Jamné u Tišnova se rovněž nachází v zájmovém území AČR – v trase mikrovlnného spoje
(Fresnelova zóna) ze stanoviště Hády – Sýkoř, proto veškerá nadzemní výstavba musí být předem
konzultována s VUSS Brno.
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Hledisko pořizovatele:
Výše uvedené územní zájmy MO ČR byly v upraveném návrhu ÚP zohledněny.
Městský úřad Tišnov, odbor ÚPSŘ, oddělení památkové péče vydalo stanovisko ze dne 8. 2. 2010
pod č. j. OÚPSŘ 2188/359/162/2010-P, ve kterém uvádí tyto připomínky:
1) Ve výčtu kulturních památek v bodě 3.9.1. chybějí tyto tři nemovité kulturní památky na ulici
Riegrova:
- rodinná vila č. p. 340, r. č. 377997 – 8097
- rodinná vila č. p. 425, r. č. 18288/7 8096
- rodinná vila č. p. 331, r. č. 22930/7 – 8095
2) V témže výčtu je navíc Měšťanský dům Pánů z Věže, který byl ÚSKP vyjmut, jelikož dne 9. 8.
2006 bylo zrušeno jeho prohlášení za kulturní památku.
3) Restříková čísla celého seznamu kulturních památek jsou chybně uvedená (číslo za pomlčkou je
zpravidla čtyřmístné).
4) U vily r. č. 21650/7-8093 je chybně uvedeno číslo popisné 9 )chybně je rovněž i v ÚSKP), správné
číslo popisné této vily je 323.
5) Rovněž vila dle seznamu chybně č. p. 326 má mít správně 324.
6) V grafické části provést tyto úpravy:
- doplnit umístění všech kulturních památek v ulici Riegrova – za křižovatkou k nemocnici.
- přemístit vyznačení umístění sochy sv. Jana Nepomuckého identifikační č. 5 z ul. Trn¨mačov
k silnici k Deblínu,
- doplnit identifikační č. 4 k objektu boží muky u silnice do Lomničky.
Hledisko pořizovatele:
Návrh ÚP byl dle uvedených připomínek upraven a doplněn.
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, vydal stanovisko pod č.j. MUTI 2191/2010/OD/Pazd ze dne 12.
2. 2010, že z pohledu silničního správního úřadu nemá k návrhu územního plánu žádné připomínky.
Upozorňují pouze, že ulice Drbalova je pravděpodobně zařazena do kategorie místních komunikací,
dále ulice Dvořákova (původní silnice č. III/3778) je zařazena rozhodnutím Krajského úřadu JMK,
odboru dopravy ze dne 5. 1. 2009 pod SpZn. S-jmk 146248/2008/OD/Če do kategorie silnic, a to
silnice II. třídy č. II/377, a současně týmž rozhodnutím je ulice Riegrova (původní silnice II/377)
zařazena do kategorie silnic, a to silnice III. třídy č. III/3773.
Hledisko pořizovatele:
Uvedená upozornění byla při úpravě návrhu územního plánu zohledněna.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., vydalo stanovisko pod zn. UP/0552/10 ze dne 31. 3. 2010, ve
kterém uvádí , že řešeným územím je vedena celostátní dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č.
250. Na tuto trať je zpracovaná technicko ekonomická studie její modernizace. uplatněte požadavky
SŽDC, s. o., uvedené v jejich vyjádření ze dne 5. 2. 2010. Výhledové zájmy námi sledované silniční,
letecké a vodní dopravy nejsou uvedeným návrhem ÚP Tišnov dotčeny.
Hledisko pořizovatele:
Výše uvedené zájmy byly při úpravě návrhu ÚP zohledněny.
Souhlasná stanoviska bez podmínek uplatnily tyto dotčené orgány:
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, stanovisko pod č.j. MUTI 2192/2010/OŽP/Va ze dne
9. 4. 2010
Hasičský záchranný sbor JMK, stanovisko pod č.j. HSBM 84-38/2010 ze dne 9. 2. 2010
ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomor. kraj a Kraj Vysočina, stanovisko
pod zn. 246/10/062.103/St ze dne 4. 3. 2010
Ministerstvo zemědělství, stanovisko pod č.j. 232/2010, 209/10-Vr-130755-PÚBV ze dne 3. 2. 2010
Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko pod zn. 4118/2010/05100 ze dne 10. 2. 2010
Ministerstvo životního prostředí, stanovisko pod zn. 316/560/10,9314/ENV/10 ze dne 2. 2. 2010
Obvodní báňský úřad v Brně, stanovisko pod zn. 00662/2010/001 ze dne 12. 2. 2010
Úřad pro civilní letectví, stanovisko pod č. j. 574/10 – 701 ze dne 3. 2. 2010
K návrhu ÚP Tišnov při prvním projednávání dle ust. § 50 stavebního zákona uplatnila připomínku
sousední obec Drásov, ve které vyslovila nesouhlas se záměrem bioplynové stanice, který měl být
situován v ploše pro výrobu na pozemcích bývalé cihelny v lokalitě Trnec.
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Hledisko pořizovatele:
V upraveném návrhu ÚP bylo této připomínce plně vyhověno, předmětná plocha byla vymezena jako
plocha přestavbová smíšená výrobní (P17/SV), ve které je nepřípustná stavba bioplynové stanice.
K návrhu ÚP Tišnov při prvním projednávání dle ust. § 50 stavebního zákona se vyjádřily i tyto
právnické osoby a organizace:
Ředitelství silnic a dálnic ČR; SŽDC, s. o. Praha; SŽDC, s. o., správa dopravní cesty Brno; České
dráhy, a.s.; Národní památkový ústav, územní pracoviště v Brně; Povodí Moravy, s. p.; Lesy ČR, s. p.,
Správa toků – oblastní povodí Dyje; ČEZ správa majetku, s r. o.; Vodárenská akciová společnost, a.s.;
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí; RWE Transgas Net, s.r.o.; SELF servis,
spol. s r. o.
Vyjádření výše uvedených právnických osob a organizací byla vyhodnocena a zohledněna
v upraveném návrhu ÚP Tišnov.
Návrh ÚP Tišnov včetně vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území byl po úpravě
opakovaně projednán dle ust. § 50 stavebního zákona.
V rámci tohoto opakovaného projednávání byly obeslány následující dotčené orgány a krajský
úřad:
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KÚ JMK)
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení památkové péče
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Brno
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno
Obvodní báňský úřad, Brno
ČR- Ministerstvo obrany, zastoupená Vojenskou ubytovací a stavební správou Brno
ČR – Státní energetická inspekce, území inspektorát pro JMK a Kraj Vysočina
Ministerstvo dopravy ČR, Praha
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Brno – venkov
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
Úřad pro civilní letectví ČR, Praha
Krajská veterinární správa JMK Brno
Všechna obdržená stanoviska z projednávání návrhu ÚP Tišnov dle ust. § 50 stavebního zákona jsou
součástí dokladové části – spisu, založeném a vedeném při pořizování územního plánu Tišnov.
V průběhu tohoto projednávání uplatnily k návrhu ÚP Tišnov stanoviska krajský úřad a následující
dotčené orgány:
Odbor ÚPSŘ KÚ JMK vydal za krajský úřad dne 27. 2. 2013 koordinované stanovisko pod č. j.
JMK 140662/2012:
Odbor životního prostředí (dále jen OŽP) z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. udělil souhlasné
stanovisko s lokalitami předloženého návrhu ÚP Tišnov (druhý návrh). Předmětné lokality (vlastně
zastavitelné plochy) byly v tomto stanovisku OŽP uvedeny a okomentovány. OŹP jako orgán ochrany
ZPF krajského úřadu ve svém stanovisku kromě jiného uvedl, že akceptuje návrhové plochy
v předloženém druhém „Návrhu územního plánu Tišnov“ a že pořizovatel v tomto druhém „Návrhu
územního plánu Tišnov“ akceptoval částečný nesouhlas vydaný krajským úřadem pod č.j.: JMK
45876/2010 ze dne 31. 3. 2010.
Odbor životního prostředí z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. uplatnil k předloženému návrhu
stanovisko v tom smyslu, že na základě předchozího vyloučení významného vlivu tohoto návrhu na
soustavu Natura 2000, nemá k návrhu další připomínky. Současně konstatoval, že žádné zájmy
ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem
dotčeny.
Odbor životního prostředí z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. ve svém stanovisku k návrhu ÚP Tišnov
sdělil, že na plochách změn navrhovaných v aktivní zóně záplavového území, jež jsou podmíněny
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vybudováním protipovodňových opatření (jak bylo uvedeno v textu v kapitole Koncepce urbanistická a
koncepce ochrany území města před povodněmi), nelze umísťovat ani povolovat stavby bez
vybudování výše uvedených protipovodňových opatření a následné změny záplavového území včetně
aktivní zóny.
Hledisko pořizovatele:
V upraveném návrhu ÚP Tišnov bylo výše uvedené upozornění respektováno v tom smyslu, že
v aktivní zóně nejsou vymezeny žádné nové rozvojové (zastavitelné) plochy. Pouze u zastavitelné
plochy Z37 – plochy smíšené výrobní ozn. SV vymezená aktivní zóna zasahuje mírně za její okraj.
Tento okraj je však při respektování požadavku ve stanovisku k vyhodnocení vlivů koncepce (návrhu
ÚP Tišnov) na životní prostředí, že je nutno realizovat linii izolační zeleně přiléhající k ploše pro
přeložku vysokotlakého plynovodu, nezastavitelný.
Odbor životního prostředí z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. požadoval doplnit návrh ÚP o vyjádření
zpracovatele SEA hodnocení, ve kterém uvede, zda zrušení koncepce ZÚR JMK má vliv na závěry a
doporučení a na návrh ukazatelů vyplývající ze SEA hodnocení. Z hlediska zájmů sledovaných
odborem životního prostředí nebyly k předloženému návrhu připomínky.
Hledisko pořizovatele:
Výše uvedený požadavek byl plně respektován. Zpracovatel LÖW a spol., s.r.o., vypracoval
požadované vyjádření, ve kterém závěrem uvedl, že zrušená koncepce ZÚR JMK nemá vliv na návrh
územního plánu Tišnov, tedy i na závěry a doporučení včetně návrhu ukazatelů vyplývajících ze SEA
hodnocení. Toto vyjádření doložil pořizovatel spolu s dokumentací a ostatními dokumenty k žádosti o
vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na životní prostředí odboru ŹP KÚ JMK.
Odbor dopravy z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., za použití ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona,
uplatnil stanovisko, že souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy v návrhu ÚP Tišnov za podmínky
respektování následujících připomínek:
1. Plochy, ve kterých je v zastavěném území vedena stávající silnice, budou mít podmíněno
využití tak, že nebude znemožněno vedení silnice v plynulé trase a potřebné šířce.
2. V textu a výkresech výroku nebude uváděn tvar křižovatek na silnicích II. a III. třídy.
3. Podmínky využití ploch přilehlých k silnicím II. nebo III. tř. nebudou při dalším projednávání
oslabovány.
Hledisko pořizovatele:
Výše uvedené podmínky byly v návrhu ÚP Tišnov plně respektovány, a to jak v textových částech (viz.
zejména kapitola D. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její umísťován) tak v částech
grafických (viz. zejména hlavní výkres, výkres dopravní infrastruktury a koordinační výkres).
Odbor kultury a památkové péče z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. uplatnil stanovisko v tom smyslu,
že v daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci odboru kultury a památkové péče KÚ JMK.
Odbor ÚPSŘ v koordinovaném stanovisku uvedl, že opatření obecné povahy - ZÚR JMK bylo
rozsudkem NSS ze dne 21. 6. 2012 zrušeno a že tato skutečnost je v územně plánovací dokumentaci
zohledněna. Dále upozornil pořizovatele na potřebu průběžného sledování právní situace ve věci ZÚR
JMK v souvislosti s podanou ústavní stížností.

Ve stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska s podmínkami či doporučeními tyto dotčené
orgány:


Česká republika – Ministerstvo obrany, zastoupená Vojenskou ubytovací a stavební
správou Brno vydala vyjádření pod č. j. 9156/32414/2012-1383-ÚP-BR, MOCR 3253-1/20131383 ze dne 21. 1. 2013, ve kterém požaduje do textové i grafické části návrhu ÚP Tišnov doplnit
zájmová území Ministerstva obrany:
- zájmové území mikrovlnného spoje (elektronické komunikační zařízení včetně ochranného
pásma) – zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, zákon č. 127/2005 Sb.,o
elektronických komunikacích, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území trasy
mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna) ze stanoviště Hády – Sýkoř lze vydat územní
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rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno (viz. mapový podklad ÚAP – jev 81).
- zájmové území - OP RLP – ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno
respektovat podle ust. § 37 zákona č. 49/1997 Sb. V tomto vymezeném území může být
výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících
dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
- zájmová území – koridory RR směrů – zájmová území pro nadzemní stavby (dle ust. § 175
odst. 1 stavebního zákona), která je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany ČR, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
V koridoru s označením 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na
základě závazného stanoviska ČR – Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno (dle ust.
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona). V koridoru s označením 100 a 150
lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě
závazného stanoviska ČR – Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno ( dle ustanovení
§ 175 odst. 1 stavebního zákona) - viz. mapový podklad, ÚAP – jev 82.
Výše uvedená zájmové území Ministerstva obrany požadujeme doplnit do textové i grafické části
návrhu ÚP Tišnov. V souladu s ust. § 175 stavebního zákona lze v celém území řešeném předloženou
ÚPD vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad terénem,
stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a rekonstrukci vvn a vn z důvodu
ochrany zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské
dopravy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno.
Hledisko pořizovatele:
Výše uvedené požadavky byly zapracovány do textové části odůvodnění i do grafické části
odůvodnění (tj. do koordinačního výkresu a výkresu širších vztahů) upraveného návrhu ÚP Tišnov.


Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Brno vydal souhlasné stanovisko pod č.j.
HSBM-6-362/2012 dne 14. 2. 2013 s podmínkou.
Požaduje v návrhu ÚP Tišnov v odůvodnění v části Ochrana obyvatelstva doplnit text v souladu
s platnou legislativou.

Hledisko pořizovatele:
Na základě výše uvedeného požadavku byla textová část odůvodnění doplněna, a to v kapitole 5.
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů (konkrétně v oddílu 5.3. Vyhodnocení souladu návrhu s požadavky na civilní
ochranu).


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně vydala souhlasné
stanovisko pod č. j. KHSJM 03292/2013/BM/HOK dne 4. 2. 2013 s doporučením této úpravy
textové části návrhu územního plánu:
1. Na str. 10 v odstavci „hranice negativního vlivu hluku z dopravy“ doporučujeme doplnit pro
umístění nových dopravních ploch podmíněnou využitelnost ve smyslu: „při umísťování
nových ploch dopravy bude nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby prokázáno,
že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně
doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření“.
2. Text „bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo
majitele zařízení, smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou dodrženy
hygienické limity hluku“ nahradit „ve stavbě, kde kromě dílny, výrobny, občanského vybavení
je umístěn byt tzv. služební (majitele, popř. ostrahy), vztahují se hygienické limity hluku pouze
k chráněnému vnitřnímu prostoru daného bytu; hygienické limity hluku pro chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor stavby se na takovou stavbu nevztahují; takové byty
nelze pronajímat k bydlení dalším osobám.“
3. Na str. 10 v odstavci riziko negativních vlivů z provozů – poslední větu nahradit takto:
„Negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch chráněných prostor“. Dále
v následujícím pododstavci vypustit závorku „(zejména v chráněném vnitřním prostoru
umísťovaných staveb)“ doporučujeme zde ovšem přidat podmíněnou přípustnost pro plochy
výroby a skladování a plochy smíšené výrobní ve smyslu: „nejpozději v rámci navazujícího
řízení pro jednotlivé stavby umísťované na plochy výroby a skladování a plochy smíšené
výrobní bude prokázáno, že celková hluková zátěž z plochy pro výrobu nepřekročí na její
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4.
5.

6.

hranici hodnoty hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní
prostor staveb a chráněný prostor staveb“.
Na str. 11 v odstavci Další zásady a opatření ne ochranu zdravých životních podmínek a
životního prostředí pod poslední odrážkou nahradit „orgánem ochrany veřejného zdraví“ jen
„dotčeným orgánem“.
Na str. 25 v bodě 4.1.11. Hluk z dopravy doplnit 3. větu o „chráněný venkovní prostor staveb“,
tzn. toto celé znění: „Chráněné prostory u stávajících i nově navržených ploch dopravy a u
stávajících i nově navržených ploch výroby budou navrhovány až na základě hlukového
vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor,
chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb, včetně zhodnocení
reálnosti navržených protihlukových opatření, což musí být doloženo v navazujících řízeních.“
KHS dále upozorňuje, že v části C. textová část odůvodnění územního plánu je na str. 2 –
Hluk z dopravy odkazováno na Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., které je ovšem již nahrazeno
novým Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., s účinností od 1.11. 2011.

Hledisko pořizovatele:
Výše uvedená doporučení byla v upraveném návrhu ÚP Tišnov zohledněna v kapitole B.2. Koncepce
ochrany a rozvoje hodnot území v oddílu B.2.3.Ochrana zdravých životních podmínek a životního
prostředí (doporučení pod bodem 1., 3., 4., 5., 6.) a dále v kapitolo F Stanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití....(doporučení pod bodem 2.).
 Ministerstvo zemědělství, vydalo k návrhu ÚP Tišnov souhlasné stanovisko pod č. j.
229072/2012-MZE-130755 dne 28. 12. 2012, ve kterém pro úplnost uvádí, že v dotčeném
prostoru k.ú. Tišnov jsou evidována tato poddolovaná území z minulých těžeb:
- Tišnov – Květnice – ev. č. 3633 – po těžbě nerudy před i po roce 1945 – dotčená plocha
poddolovaného území činí 235 141 m2.
- Tišnov – Květnička – ev. č. 5472 – po těžbě nerudy před i po roce 1945 – dotčená plocha
poddolovaného území činí 16 708 m2.
V k. ú. Tišnov nejsou evidována sesuvná území.
Hledisko pořizovatele:
Výše uvedené limity byly zohledněny v textové i grafické části odůvodnění upraveného návrhu ÚP
Tišnov.
Ve stanovené lhůtě uplatnily svá souhlasná stanoviska bez podmínek tyto dotčené orgány:







Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, stanovisko pod č.j. MUTI 3675/2013 ze dne
14. 2. 2013
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, stanovisko pod č.j. MUTI 28646/2012/OD/Vk ze dne 17.
1. 2012
Městský úřad Tišnov, odbor ÚPSŘ, oddělení památkové péče, stanovisko ze dne 8. 1. 2013
pod č. j. MUTI28662/2012/OÚPSŘ-P
ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina,
stanovisko pod zn. 2708/12/062.103/St ze dne 4. 2. 2013
Ministerstvo zemědělství, stanovisko pod č.j. 229072/2012-MZE-130755 ze dne 28. 12. 2012
Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko pod zn. 49216/2012/31100 ze dne 17. 12. 2012

Kromě dotčených orgánů se ve stanovené lhůtě k návrhu ÚP Tišnov v rámci projednávání dle § 50
odst. 2 stavebního zákona (projednávání bylo zahájeno oznámením ze dne 14. 12. 2012) vyjádřily
následující právnické osoby (zejména vlastníci a správci technické infrastruktury) a organizace:


České dráhy, a.s. , Generální ředitelství, Odbor správy nemovitostí, vyjádření pod spis. zn.
SMUTI 28279/2011
České dráhy, a.s., souhlasí s navrhovanými plochami P14 a P15 za podmínky dořešení
majetkoprávních vztahů a s tím, že nebude uplatněno právo vyvlastňovací ani právo předkupní (resp.
v nezbytně nutném a minimálním rozsahu).
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Hledisko pořizovatele:
Výše uvedené připomínce bylo vyhověno pouze částečně. Pozemky v přestavbové ploše P15
zůstávají návrhem ÚP Tišnov určeny pro veřejně prospěšnou stavbu - propojení účelovou komunikací
od ulice Nádražní na Ostrovec (ozn. VD8), pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit;
v upraveném návrhu ÚP Tišnov k nim však Město Tišnov předkupní právo neuplatňuje. To platí také
pro pozemky a stavby v přestavbové ploše P14, která je v návrhu ÚP Tišnov vymezena zejména pro
přeložku silnice III/3771 a veřejné parkoviště. Tyto stavby jsou územním plánem určeny jako veřejně
prospěšné stavby (ozn. VD1), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. K pozemkům a
stavbám ve vymezené ploše P14 ÚP Tišnov Město Tišnov předkupní právo opět neuplatňuje.
Přestavbová plocha P15 je vymezena pro zajištění snadnější a rychlejší dostupnosti (zejména pro
pěší a cyklisty) stávajících i potenciálních sportovišť v lokalitě Ostrovec (v přestavbových plochách P2
a P4 pro tělovýchovu a sport) z centrální části města. Více jak polovina plochy P15 je vymezena
v trase stávající nezpevněné účelové komunikace a pozemky pod touto účelovou komunikací jsou ve
vlastnictví Města Tišnova (pozemky p. č. 2400/34, 2377/1 a 2377/6 v k. ú. Tišnov).
Přestavbová plocha P14 je vymezena pro dokončení přeložky silnice III/3771, která propojí nově
vybudovaný most přes řeku Svratku a kruhový objezd před nádražím. Tímto dopravním propojením
bude konečně zajištěn bezkolizní příjezd velkých nákladních vozidel na nákladiště i do samotného
města Tišnova, jehož centrální část je situována právě v území za řekou Svratkou a železnicí. Právě
železniční podjezdy s nízkou průjezdní výškou ztěžují nebo v některých případech znemožňují příjezd
velkých nákladních vozidel z nejvíce dopravně zatížené silnice II/385 Brno-Nové Město na Moravě do
města Tišnova. Vedení nákladní dopravy ulicí Klášterskou, kterou zatím silnice III/3771 prochází, je
hned z několika důvodů velmi problematické, zejména však vlivem zúžení šířky této ulice v několika
částech průjezdního úseku. V těchto částech zúžení uličního prostoru mezi stávajícími domy není
možno zajistit pro chodce bezpečné a dnešním předpisům vyhovující chodníky.
Veřejné parkoviště, navržené v rámci plochy P14, se jeví pro obyvatele města i pro ty z okolních obcí
stále potřebnější. Stávající parkoviště u nádraží už nestačí pojmout narůstající množství vozidel, která
zde nechávají parkovat nejen nakupující a místní obyvatelé, ale také ti, kteří dojíždějí za prací
z okolních obcí. Do Tišnova jedou vlastním autem a potom většinou pokračují dál, do Kuřimi, Brna
nebo jinam, vlakem nebo autobusem. Zásadní je také to, že pozemek p. č. 2400/32 v k. ú. Tišnov, na
kterém je plocha pro toto veřejné parkoviště vymezena, je již ve vlastnictví Města Tišnova.


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, vyjádření pod č. j. NPÚ
371/103436/2012/PP/G ze dne 18. 12. 2012
NPÚ požaduje, aby nemovité kulturní památky nacházející se v obci, byly uvedeny v mapové i textové
části ÚPD, kde budeš zohledněno jejich prostředí. Na historické jádro Tišnova se nevztahuje žádný
typ plošné památkové ochrany.
Hledisko pořizovatele:
Připomínce NPÚ bylo vyhověno. Nemovité kulturní památky byly v upraveném návrhu jmenovitě
uvedeny v odůvodnění v oddílu 5.4. Vyhodnocení souladu návrhu s limity využití území a v grafické
části odůvodnění jsou označeny v koordinačním výkresu.


Oblastní ředitelství SŽDC Brno ve svém vyjádření ze dne 18. 1. 2013 upozorňuje, že do
ochranného pásma železničních tratí nelze navrhovat novou obytnou výstavbu.

Hledisko pořizovatele:
V návrhu ÚP Tišnov nebyla a v upraveném návrhu opět není nová obytná zástavba, respektive
zastavitelná plocha bydlení navržena. Připomínce bylo tedy vyhověno.
 E.ON Česká republika, s.r.o.,
Společnost E.ON upozorňuje, že v textové části na str. 37 byla nesprávně uvedena napěťová hladina
35 kV namísto 22 kV.
Dále upozorňují, že do dalšího stupně územně plánovací dokumentace je třeba pro plánované
objekty uvést energetickou bilanci v souladu se směrnicí – výkonové podklady pro navrhování
distribučních sítí a uvést způsob jejich zásobení el. energií (je naznačeno v části energetika) a způsob
připojení k distribuční síti E.ON – částečně popsáno.
Veškerá stávající a případně nově navržená distribuční zařízení musí být zakreslena s příslušnými
ochrannými pásmy v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, ve
výkresové části a jmenovitě uvedena v seznamu veřejně prospěšných staveb.
Hledisko pořizovatele:
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Stávající i nově navržená (přeložky vn) distribuční el. vedení a zařízení (vn i vvn) jsou zakreslena ve
výkresu Technická infrastruktura – zásobování el. energií, plynem, spoje a ve výkresu koordinačním a
částečně i ve výkresu širších vztahů.
 SELF servis, spol. s r. o.,
Společnost požaduje, aby v textové návrhu ÚP Tišnov byla zahrnuta jejich infrastruktura v souladu
s poskytnutými údaji v ÚAP aktualizovaných v roce 2012, a to včetně předpokladu jejího dalšího
rozvoje, aby v rámci projektových příprav staveb a jejich územních a stavebních řízení byla ve
spolupráci s firmou SELF servis řešena i tato komunikační infrastruktura. Konkrétní rozvoj elektronické
komunikační sítě však v daném časovém horizontu nejsou schopni specifikovat.
Hledisko pořizovatele:
V textové části odůvodnění je uvedena stávající technická infrastruktura, konkrétně je uvedeno, že
řešeným územím procházejí trasy dálkových kabelů. Tyto trasy jsou vyznačeny v koordinačním
výkresu.
Dále se k návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území v rámci
opakovaného projednávání dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona bez připomínek vyjádřily
následující právnické osoby a organizace:
Povodí Moravy, s.p., ČEPS, a.s., ČEPRO, a.s., NETGAS, s.r.o.
Sousední obce neuplatnily v rámci opakovaného projednávání dle ust. § 50 stavebního zákona
k návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území žádné
připomínky.
Stanovisko krajského úřadu k návrhu ÚP Tišnov dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona:
Odbor ÚPSŘ KÚ JMK vydal dne 2. 5. 2013 pod č. j. JMK39380/2013 stanovisko dle ust. § 50 odst. 7
stavebního zákona, ve kterém posoudil návrh ÚP Tišnov z hlediska zajištění koordinace využívání
území, zejména s ohledem na širší vztahy, a dále ho posoudil z hlediska souladu s politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Závěrem uvedl upozornění k dalšímu
postupu pořizovatele ÚP Tišnov, ve kterém pořizovatele upozornil ve smyslu § 50 odst. 8 stavebního
zákona na návrhu ÚP Tišnov. Dále uvedl, že je třeba, aby pořizovatel zajistil odstranění těchto
nedostatků a poté si vyžádal potvrzení krajského úřadu o odstranění předmětných nedostatků.
Jednalo se o tyto nedostatky:
 Výkres širších vztahů nedokumentuje náležité vazby řešeného území na území sousedních obcí,
které by měl výkres širších vztahů zejména obsahovat (ve smyslu přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vzájemné návaznosti mezi obcí a širším územím
z hlediska jednotlivých funkčních složek by měly být zobrazeny tak, aby bylo zřejmé zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, tj. koordinace systémů inženýrských sítí,
dopravy (včetně cyklistické), ÚSES nadmístní i lokální úrovně apod. se sousedními (resp. dalšími
navazujícími) katastry a sídly. OÚPSŘ doporučuje zvolit větší měřítko výkresu tak, aby byly tyto
jevy přiměřeným způsobem zobrazitelné.
 Výkres širších vztahů nemůže vycházet ze zrušené dokumentace ZÚR JMK. Nadmístní záměry
zobrazené v širších vztazích je třeba opírat o územně analytické podklady obce s rozšířenou
působností (ORP) a JMK a aktuální oborové dokumenty.
 Z hlediska ÚSES je současným odvětvovým podkladem orgánů ochrany přírody Jihomoravského
kraje (který musí být řešením ÚP respektován) dokument „Koncepční vymezení regionálního a
nadregionálního systému ekologické stability“. Tento dokument je v kap. 1.2.textové části
odůvodnění správně uveden jako hlavní podklad pro vymezení ÚSES, není však již uveden dále
v podrobnějším výčtu podkladů v kap. 3.5.2.1. Popis a číslování nadregionálního a regionálního
ÚSES vymezeného v ÚP Tišnov v textových částech (kap. 5.2.3. návrhu, kap. 3.5.2.1. a kap. 1.1.
odůvodnění) a ve výkresech nekoresponduje zcela s uvedeným odvětvovým dokumentem, tak
mezi sebou navzájem.
 OÚPSŘ upozorňuje, že v kap. 1.2. textové části odůvodnění je nepřesně uvedeno, že „území
Tišnova patří do rozvojové oblasti OB3“. Jmenovité zařazení řešeného území do konkrétní
rozvojové oblasti či osy není v současné době možné dovozovat, a to ani z příslušnosti území
města do správního obvodu ORP uvedeného ve vymezení OB3 v PÚR ČR 2008, resp. že se
jedná přímo o tuto ORP. „Zpřesnění“ rozvojových oblastí a os (tedy jejich vymezení v rozlišení
podle území jednotlivých obcí) přísluší dle č. 39 PÚR Č 2008 zásadám územního rozvoje. Je však
možné identifikovat ty jednotlivé faktory uvedené v důvodech pro vymezení těchto oblastí či os,
které mohou ovlivnit území řešené územním plánem.
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Odbor ÚPSŘ KÚ JMK vydal dne 28.11.2013 pod č. j. JMK 128289/2013 potvrzení dle ust. § 50 odst. 8
stavebního zákona, že nedostatky uvedené v předmětném stanovisku č.j. JMK 39380/2013 ze dne
02.05.2013 byly odstraněny.
Závěrem lze konstatovat, že upravený a posouzený návrh ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov
na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání (ust. § 52 stavebního zákona) je v souladu
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle těchto zvláštních
právních předpisů.
Návrh ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území byly po úpravě
projednány v řízení o územním plánu dle ust. § 52 stavebního zákona.
V rámci tohoto řízení o územním plánu dle ust. § 52 byly obeslány následující dotčené orgány,
krajský úřad a sousední obce:
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KÚ JMK)
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení památkové péče
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Brno
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno
Obvodní báňský úřad, Brno
ČR- Ministerstvo obrany, zastoupené Vojenskou ubytovací a stavební správou Brno
ČR – Státní energetická inspekce, území inspektorát pro JMK a Kraj Vysočina
Ministerstvo dopravy ČR, Praha
Ministerstvo zemědělství ČR, Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
Úřad pro civilní letectví ČR, Praha
Krajská veterinární správa JMK Brno
Sousední obce:
Obec Lomnička
Obec Železné
Městys Drásov
Obec Hradčany
Obec Březina
Obec Předklášteří
Městys Deblín
Obec Úsuší – Čížky
Obec Vohančice
Obec Heroltice
Obec Lažánky
Obec Šerkovice
Obec Rohozec
Obec Unín
Obec Všechovice
Všechna obdržená stanoviska z projednávání návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný
rozvoj území dle ust. § 52 stavebního zákona jsou součástí dokladové části – spisu, založeném a
vedeném při pořizování územního plánu Tišnov.
Sousední obce a městysi neuplatnily k projednávanému návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů ÚP
Tišnov na udržitelný rozvoj území dle ust. § 52 stavebního zákona, respektive k částem řešení, které
byly od společného jednání změněny, žádnou připomínku.
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V průběhu tohoto projednávání uplatnily k návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na
udržitelný rozvoj území, respektive k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny, stanoviska krajský úřad a následující dotčené orgány:


Odbor ÚPSŘ KÚ JMK vydal za krajský úřad dne 7. 2. 2014 koordinované stanovisko pod
č. j. JMK 142041/2013:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ),
obdržel dne 13.12.2013 oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného
„Návrhu územního plánu Tišnov“ a vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu
Tišnov na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 52 odst. 1 stavebního zákona.
Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou
uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání (§ 50) změněny.
OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona toto koordinované
stanovisko:
A) stanoviska odboru životního prostředí (OŽP)
OŽP vydal k „Návrhu územního plánu Tišnov“ stanovisko v rámci společného jednání podle
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona v rámci koordinovaného stanoviska pod č. j. JMK
142825/2012, ze dne 04.02.2013. Části řešení, které byly od společného jednání změněny, jsou
uvedeny v textové a grafické části „Návrhu územního plánu Tišnov“ (verze pro veřejné projednání),
zpracovalo Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno, říjen 2013.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, k
„Návrhu územního plánu Tišnov“, uplatňuje následující stanoviska dle § 52 odst. 3 stavebního
zákona k částem řešení, které byly od společného jednání změněny:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF neuplatňuje v rámci projednání „Návrhu územního plánu
Tišnov“ k částem řešení, které byly od společného jednání změněny, podle ust. § 52 odst. 3
stavebního zákona připomínky, neboť od společného jednání nedošlo k úpravě, která by vyvolala
nové požadavky na zábor zemědělského půdního fondu.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny nemá k částem řešení, které byly od společného
jednání změněny v „Návrhu územního plánu Tišnov“, připomínky. Části, které byly od společného
jednání změněny, nejsou takového rozsahu, aby byly dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší krajského úřadu příslušný podle ustanovení § 29 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona o
ochraně ovzduší po posouzení nemá připomínky k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny v „Návrhu územního plánu Tišnov“.
4. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):
OŽP jako dotčený orgán a věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 29 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 107 písm. a) vodního
zákona k částem, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu Tišnov“,
nemá připomínky.
5. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů:
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OŽP jako dotčený orgán státní správy lesů, příslušný, podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění
stanoviska k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, nemáme k
částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu Tišnov“,
připomínky.
6. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán nemá k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu
územního plánu Tišnov“, připomínky.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k částem řešení, které byly
od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu Tišnov“, připomínky.
B) stanovisko odboru dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy (KrÚ JMK OD) za použití ustanovení § 4 odst. 2
stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, neuplatňuje v řízení dle § 52 stavebního zákona stanovisko k částem
řešení, které byly od společného jednání změněny.
KrÚ JMK OD přidává následující upozornění:
V bodě D.1.2. textu se popisuje plocha DS(P13) pro úpravu silnice II/379 ve směru na Velkou Bíteš.
Tato plocha není ve výkrese vyznačena; zmiňovaná plocha P13 přísluší jinému záměru.
Doporučujeme plochu doplnit do výkresu a opravit označení.
C) stanovisko odboru kultury a památkové péče
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je
památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26
odst. 2 písm. c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci odboru kultury a
památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu
OÚPSŘ jako nadřízený orgán vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Ve svém stanovisku k návrhu
ÚP Tišnov dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona vydaném dne 2. 5. 2013 pod č. j. JMK
39380/2013 OÚPSŘ upozornil pořizovatele ÚP Tišnov na nedostatky z uvedených hledisek.
Odstranění nedostatků potvrdil ve smyslu ustanovení § 50 odst. 8 stavebního zákona přípisem č. j.
JMK 128289/2013 ze dne 28.11.2013. OÚPSŘ tedy nemá připomínky k částem řešení „Návrhu
územního plánu Tišnov“, které byly od společného jednání změněny a dotýkají se dané problematiky.
Hledisko pořizovatele:
Dotčené orgány v koordinovaném stanovisku neuplatnily k částem řešení, které byly od společného
jednání (§ 50) v návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území
změněny, žádné požadavky ani připomínky. Jejich stanoviska byla proto vzata pouze na vědomí.
K doporučení odboru dopravy KÚ JMK ohledně plochy DS(P13) pro úpravu silnice II/379 ve směru na
Velkou Bíteš se uvádí, že tato plocha byla a zůstává vyznačena v grafické části návrhu ÚP, přičemž
její vymezení coby plochy pro úpravu silnice II/379 je situováno na jihovýchodním konci k. ú. Tišnov ve
směru na Drásov a Lipůvku. Tato plocha je tedy vymezena pro úpravu silnice II/379, ale ne na
západním okraji k. ú. Tišnov ve směru Velká Bíteš.


Stanovisko odděl. památkové péče OÚPSŘ MěÚ Tišnov,
č. j. MUTI 29287/2013/OÚPSŘ-P, ze dne 3. ledna 2014

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení památkové péče, jako
orgán státní památkové péče, nemá po prostudování dokumentace k veřejnému projednání návrhu
ÚP Tišnov žádné připomínky.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez připomínek se bere na vědomí.

Územní plán Tišnov - odůvodnění

41



Stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, HSBM-1-268/2013,
ze dne 4. 2. 2014, Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, (dále jen „HZS JMK“), v souladu s ustanovením § 12
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst.1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 133/1985 Sb.“), posoudil výše uvedenou
dokumentaci, předloženou oznámením č.j.: MUTI 29210/2013/OÚPSŘ/ČH ze dne 13. 12. 2013.
K předmětné dokumentaci vydává HZS JMK souhlasné koordinované stanovisko.
Odůvodnění:
z předmětného návrhu ÚP je zřejmé, že jsou naplněny požadavky § 20 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb.,
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a požadavek § 29 odst. 1 písmeno k) zákona
č. 133/1985 Sb., proto HZS JMK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Hledisko pořizovatele:
Uplatněné souhlasné koordinované stanovisko se bere na vědomí.


Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,
SBS 37108/2013/OBÚ-01/1, ze dne 16.12.2013

K Vašemu přípisu podanému dne 13.12.2013, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského pod č.j. SBS 37108/2013, zdejší úřad jako místně příslušný orgán
státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný
orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává následující
stanovisko:
1. Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v k.ú. Hájek u Tišnova, Jamné u Tišnova, Pejškov u Tišnova a Tišnov, vše v
Jihomoravském kraji
není evidován dobývací prostor.
S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad k návrhu
územního plánu v těchto katastrálních územích nemá připomínek.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez připomínek se bere na vědomí.


Stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Tišnov, č. j. MUTI 3675/2013/OŽP/Va, ze dne
14.2. 2013

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní
správy dle § 61 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění posoudil návrh ÚP Tišnov, včetně
vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území.
Z pohledu zákona č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP
Tišnov.
Odůvodnění:
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Územní plán je koncipován se snahou o zachování všech přírodních a kulturních hodnot území. Byla
respektována koncepce uspořádání krajiny a stabilizační plochy veřejné zeleně zahrad a zeleně
ostatní, které plní zejména funkci izolační a kompoziční. ÚP respektuje přírodní hodnoty území,
vymezuje podmínky pro jejich ochranu a rozvoj, stanovuje zásady koncepce uspořádání krajiny
a podmínky pro ochranu krajinného rázu. S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území
nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby bez vazby na zastavěné území. Tento princip
je uplatněn a respektován v celém řešeném území. Územní systém ekologické stability je vymezen
na místní úrovni oborovou dokumentací. Rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován. Plochy
zemědělské výroby se snižují částečně v návaznosti na zastavěné území obce, zejména Tišnova. V
části Pejškov, Jamné, Hájek a Hajánky je redukce ploch minimální. Plochy lesní jsou stabilizované, v
ÚP není navrženo rozšíření lesních ploch. Plochy extenzivně využívané již částečně zarostlé
náletovou vegetací, případně byly v nedávné minulosti hospodářsky obhospodařované, v současné
době vykazují stav druhově pestrých remízů a dřevin rostoucích mimo les. V ÚP je navrženo rozšíření
zóny na severním okraji města (plocha SX a SM), jako propojení dvou výrazných přírodních útvarů a
dominant v území města Květnice a Klucaniny a současně pro vedení územního systému ekologické
stability. Plochy rekreační smíšeného nezastavěného území jsou navrženy pod Květnicí v návaznosti
na návrhovou plochu za pensionem a v prostoru Mlýnisko. Navrhované řešení ÚP respektuje
vymezené významné krajinné prvky, respektuje horu Květnice jako jednu z nejvýznamnější přírodní
lokalitu v území.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez připomínek se bere na vědomí.


Stanovisko odboru dopravy MěÚ Tišnov, č. j. MUTI 29356/2013/OD/Vk, ze dne 10.1.2014

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává stanovisko k podání ze dne
16.12.2013, které učinil
Městský úřad Tišnov, odbor ÚPSŘ, oddělení úřad územního plánování, nám. Míru 346, 666 19
Tišnov
(dále jen “žadatel“) ve věci
veřejné projednání návrhu územního plánu Tišnov a vyhodnocení předpokládaných vlivů
územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj území,
že z pohledu silničního správního úřadu nemá k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny, žádné připomínky.
Odůvodnění:

MěÚ Tišnov, odbor dopravy obdržel dne 16.12.2013 oznámení o veřejném projednání návrhu
územního plánu Tišnov a vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný
rozvoj území. Vzhledem k tomu, že k částem řešení, které byly od společného jednání změněny, MěÚ
Tišnov, odbor dopravy neuplatňuje žádné připomínky, není třeba jejich odůvodnění.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez připomínek se bere na vědomí.
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K návrhům rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění, a návrhům vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu ÚP Tišnov uplatnily stanoviska následující dotčené orgány a krajský
úřad:


Stanovisko Oboru územního plánování a stavebního řádu
Jihomoravského kraje, č. j. JMK 106813/2015, ze dne 10.09.2015

Krajského

úřadu

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, jako pořizovatel ÚP Tišnov, ve spolupráci s
určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP Tišnov a zpracoval návrh rozhodnutí
o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Tišnov. Ve smyslu § 53 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon), pořizovatel vyzval dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, aby k
návrhu uplatnily do 30 dnů od obdržení svá stanoviska. Odbor územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále OÚPSŘ) jako nadřízený orgán k obdrženému návrhu
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Tišnov vydává
následující stanovisko:
OÚPSŘ jako nadřízený orgán posuzuje řešení návrhu územního plánu ve smyslu ustanovení § 50
odst. 7 stavebního zákona, tedy z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na
širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem. K návrhu ÚP Tišnov bylo při společném jednání uplatněno větší
množství námitek a připomínek.
Připomínky k návrhu ÚP Tišnov z výše uvedených hledisek, které byly uplatněny v rámci jeho
projednání dle ust. § 50 odst. 3 občanským sdružením, se týkají (ne)možnosti vymezení přeložky
silnice II/385 Čebín – Hradčany (jako záležitostí nadmístního významu) v ÚP Tišnov při absenci Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále ZÚR JMK). Dále jsou napadány odkazy na rychlostní
silnici R43 a na Politiku územního rozvoje v souvislosti s touto rychlostní silnicí.
OÚPSŘ s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP
Tišnov souhlasí. V návrhu vyhodnocení připomínek je odůvodněna oprávněnost vymezení záležitostí
nadmístního významu na základě ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona, který stanoví, že „záležitosti
nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí
územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných
negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí“. Současně je citováno stanovisko, které k
návrhu ÚP Tišnov vydal OÚPSŘ podle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona dne 02.05.2013, a ve
kterém žádnou záležitost nadmístního významu nevyloučil.
Ve vztahu k rychlostní silnici R43 je konstatováno, že správní území města Tišnova (tj. řešené území)
není žádnou ze známých variant přímo dotčeno. Není možné, jak je v připomínkách požadováno,
vyloučit veškeré odkazy na varianty koridoru R43 (jako ochranu území územní rezervou) v textové i
grafické části odůvodnění ÚP Tišnov, a to i z toho důvodu, že dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006
Sb. musí grafická část odůvodnění územního plánu kromě jiného obsahovat výkres širších vztahů,
dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů či států. Tyto vazby pak musí být
dokumentovány na základě územně plánovacích podkladů (jako jsou ve vyhodnocení námitek
uváděné ÚAP), a v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR
2008).
Nadmístní záměry, ke kterým patří i rychlostní silnice R43, a požadavky na koordinaci z hlediska
širších vztahů v území, které mají být v ÚP zohledněny či prověřeny, je třeba v prvé řadě opírat právě
o PÚR ČR 2008, neboť dle platné legislativy návrh ÚP Tišnov musí být s PÚR ČR 2008 v souladu.
Povinnost respektovat politiku územního rozvoje při zpracování ÚP vyplývá mj. z § 31 odst. 4 a § 43
odst. 3 stavebního zákona (cit.: „Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání …
územních plánů…“, „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle
a úkoly územního plánování v souladu s … politikou územního rozvoje…“). V PÚR ČR 2008 je ve čl.
121 vymezen koridor kapacitní silnice R43 Brno – Svitavy/Moravská Třebová. Z kap. 5 Koridory a
plochy dopravní infrastruktury vyplývá zároveň úkol zajistit pro něj územní ochranu (případně) územní
rezervou, a to ve smyslu čl. 80. PÚR ČR 2008 určuje pouze výchozí (koncové) body koridoru, nikoliv
jeho konkrétní trasování; ale zároveň předepisuje územní ochranu – je tedy třeba vycházet z dosud
nastudovaných variant. Vzhledem ke zrušení ZÚR JMK je nutné zajistit územní ochranu pro všechny
známé varianty koridoru do doby výsledného rozhodnutí o nich, které bude učiněno v rámci pořizování
nových ZÚR JMK. To se týká i variant, které jsou sice vymezeny mimo území řešené ÚP Tišnov, ale z
výše uvedených důvodů musí být vymezeny v odůvodnění v rámci širších vztahů v území (graficky
pak ve výkresu širších vztahů v území).
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OÚPSŘ podotýká, že jak v době projednání ÚP Tišnov dle ust. § 50 odst. 3, tak i v době konání
veřejného projednání (06.02.2014) byla v platnosti PÚR ČR 2008, ke které jsou vztahovány jak
podané připomínky, tak návrh jejich vyhodnocení. Před vydáním tohoto stanoviska byla usnesením
vlády České republiky č. 276 dne 15.04.2015 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje
České republiky. Změny vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace
č. 1 (dále jen Aktualizace č. 1 PÚR ČR), zveřejněné na webových stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, je nutno promítnout do „Návrhu ÚP Tišnov“.
Ostatní námitky a připomínky se nedotýkají zájmů, které dle ustanovení stavebního zákona posuzuje
OÚPSŘ, tedy zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu
územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem;
OÚPSŘ tedy k jejich vyhodnocení nevydává stanovisko.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko bylo zohledněno v odůvodnění vyhodnocení připomínek Občanského sdružení „Občané
za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ uplatněné v rámci
projednávání návrhu ÚP dle ust. § 50 stavebního zákona a dále též v odůvodnění ÚP Tišnov
v kapitole „2. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem“.


Stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, HSBM-2-152/2015,
Brno, ze dne 20. 8. 2015

s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
133/1985 Sb.“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou žádostí č. j.: MUTI
20142/2015/OÚP/Nn/DA ze dne 17. 7. 2015.
K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné koordinované stanovisko.
Odůvodnění:
návrhem rozhodnutí o námitkách, uplatněných k předmětnému návrhu ÚP, nejsou dotčena
opatření uvedená v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva a zároveň není dotčen požadavek ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k)
zákona č. 133/1985 Sb. Na základě těchto skutečností HZS JmK rozhodl tak, jak je ve
výroku uvedeno.
Hledisko pořizovatele:
Uplatněné souhlasné koordinované stanovisko se bere na vědomí.


Stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Tišnov, č. j: MUTI 22771/2015/OŽP/Va,
ze dne 24.9.2015

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní
správy dle § 61 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, obdržel žádost k posouzení předložený materiál:
Úplné znění námitek, včetně návrhu rozhodnutí o námitkách, úplné znění připomínek
a
návrhy na jejich vypořádání přijatých při řízení dle § 50 stavebního zákona v návrhu ÚP Tišnov.
Z pohledu zájmů chráněných zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném
znění, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, s návrhy rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodněním i s
vypořádáním připomínek podaných k návrhu ÚP Tišnov souhlasíme bez připomínek.
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné stanovisko uplatněné bez připomínek se bere na vědomí.
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Stanovisko oddělení památkové péče, odbor územního plánování MěÚ Tišnov, č. j.
MUTI 22692/2015/OÚP-P, ze dne 21. srpna 2015

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, oddělení památkové péče, jako orgán státní
památkové péče, sděluje, že námitky a připomínky podané k návrhu ÚP Tišnov se nedotýkají zájmů
chráněných dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tudíž k nim nemá žádné připomínky.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez připomínek se bere na vědomí.


Stanovisko ministerstva životního prostředí č. j. 1596/560/15, ze dne 19. srpna 2015

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) tímto potvrzuje,
že se seznámilo s dokumentací: „Vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k návrhu územního
plánu Tišnov“, kterou zpracoval MěÚ Tišnov, odbor územního plánování.
K předložené dokumentaci nemá MŽP OVSS VII připomínky a vyslovuje s ní
souhlas.
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné stanovisko uplatněné bez připomínek se bere na vědomí.


Státní energetická inspekce, sdělení ze dne 26. 8. 2015, zn.1574/15/062.101/Ko

Vrácení zaslaných podkladů - změna vydávání stanovisek ČR-SEI při pořizování PÚR a ÚPD
Dovolujeme si Vás informovat ve věci změny zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHE“), a vydávání závazných stanovisek Státní
energetickou inspekcí (dále jen „SEI“) při pořizování politiky územního rozvoje a územní
plánovací dokumentace.
Dne 1. července 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií. Do tohoto data platný ZHE stanovil, že SEI je dotčeným
orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace
a v těchto řízeních vydává na základě žádosti stavebníka závazná stanoviska.
Od 1. července 2015 zůstává sice SEI stále dotčeným orgánem státní správy, ale mění se případy,
ve kterých vydává stanoviska, a to ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 ZHE, který zní:
(3) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy připořizování
politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace, pokud umísťují výrobny elektřiny
nebo výrobny tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW. Státní energetická inspekce je dále
dotčeným orgánem státní správy při pořizování územní plánovací dokumentace v případě, že pro
dané území je vydána územní energetická koncepce.
Žádáme vás proto, abyste v rámci pořizování územní plánovací dokumentace zasílali na SEI
pouze požadavky na vydání stanoviska ve výše uvedených případech, nikoli v celém rozsahu, jak
tomu bylo před účinnosti novely ZHE k datu 1. července 2015.
O této skutečnosti jsme již informovali starosty jednotlivých obcí s požadavkem na sdělení, zda
Vaše obec (případně obce, nad kterými vykonáváte rozšířenou pravomoc) mají zpracovanou a
schválenou územní energetickou koncepci. Pokud takovou informaci máte, budeme rádi, když
nám ji poskytnete.
Z výše uvedeného důvodu vracíme Váš požadavek na zpracování stanoviska SEI jako dotčeného
orgánu státní správy bez našeho vyjádření či stanoviska.
Pokud nabudete přesvědčení, že v tomto konkrétním případě by mělo být dle nové legislativy
stanovisko SEI zpracováno, nebo v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, obraťte se na pracovníka
ÚzI pana Ing. Pavla Koběrského, tel. 543 420 020, aby mohla být záležitost
konzultována a případně následně řešena.
Hledisko pořizovatele:
Sdělení se bere na vědomí.
Na základě veřejného projednání byl návrh ÚP Tišnov upraven a vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov
na udržitelný rozvoj území byl v souladu s těmito úpravami doplněn.
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K upravenému návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání a doplněnému vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území uplatnily na základě žádosti pořizovatele stanoviska tyto příslušné
dotčené orgány (ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona):



Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu koncepce
„Podstatná úprava návrhu ÚP Tišnov “, okres Brno-venkov na lokality soustavy Natura
2000, č. j. JMK 19441/2016, ze dne 08. 02. 2016

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný
podle ustanovení § 77a odst. 4) písm. n) a x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, vyhodnotil na základě žádosti Městského úřadu Tišnov jako pořizovatele
ÚP Tišnov, podané dne 01. 02. 2016, možnosti vlivu koncepce „Podstatná úprava návrhu ÚP Tišnov“
na lokality soustavy Natura 2000 a vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že předložená úprava
nemůžemítvýznamnývliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí
soustavy NATURA 2000.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocená koncepce 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.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření
a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko, ve kterém příslušný orgán ochrany přírody uvádí, že předložená úprava návrhu ÚP Tišnov
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany přírody – území prvků soustavy
NATURA 2000, se bere na vědomí.


„Návrh územního plánu (ÚP) Tišnov“ – podstatná úprava po veřejném projednání –
stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí (OŽP)
dle ust. § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
č.j. JMK 41406/2016, ze dne 14.03. 2016

OŽP vydal k Návrhu zadání územního plánu Tišnov stanovisko v rámci koordinovaného stanoviska č.
j. JMK 5896/2008, ze dne 31.01.2008, dále OŽP vydal k „Návrhu územního plánu Tišnov“ stanovisko
ke společnému jednání v rámci koordinovaného stanoviska č. j. JMK 140662/2012, ze dne
27.02.2013. Dále OŽP vydal stanovisko k veřejnému projednání podle ust. § 52 odst. 3 stavebního
zákona k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu
Tišnov“, v rámci koordinovaného stanoviska č. j. JMK 142041/2013, ze dne 07.02.2014.
Dne 01.02.2016 obdržel OŽP žádost Městského úřadu Tišnov, Odboru územního plánování, o vydání
stanoviska dle § 53 odst. 2 stavebního zákona k upravenému „Návrhu územního plánu Tišnov“, a dne
19.02.2016 doplnění této žádosti v podobě upraveného a doplněného SEA vyhodnocení, které
hodnotí vliv změn řešení provedených od veřejného projednání na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Kompletní žádost tedy byla podána dne 19.02.2016.
Dle vyjádření pořizovatele došlo na základě veřejného projednání v „Návrhu územního plánu Tišnov“
oproti návrhu ÚP předloženému k veřejnému projednání k těmto změnám:
1) Došlo k úpravám v textové části výroku i v odůvodnění návrhu ÚP Tišnov.
2) Zastavitelná plocha Z72 - plocha dopravní infrastruktury – parkoviště ozn. DP/V byla zrušena a
stejné označení (tj. Z72) bylo použito pro navrženou plochu sídelní zeleně ZI – zeleň ostatní a izolační
podél silnice II/379 v lokalitě Hony za Kukýrnou.
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3) V kapitole M. textové části „výroku“ („Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb,......“) jsou v tabulce uvedeny konkrétní stavby, pro které (včetně jejich změn) může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
4) Lhůta pro pořízení územních studií (dále jen ÚS) byla stanovena na 4 roky (namísto původních 6
let) od účinnosti ÚP Tišnov po vložení dat o těchto ÚS do evidence územně plánovací činnosti.
5) Bylo aktualizováno vymezení zastavěného území (na základě aktuální katastrální mapy), a to
zejména vzhledem k další zástavbě vnesené do KN v Honech za Kukýrnou (došlo tak zejména ke
zmenšení zastavitelné plochy Z1 na úkor stávající plochy pro bydlení v nově vymezeném zastavěném
území). Zmenšil se tím návrh předpokládaných záborů ZPF. Zbytkovou zastavitelnou plochu Z1 byla
nově vymezena jako plochu BR – bydlení individuální (místo dříve vymezené zastavitelné plochy BV –
bydlení všeobecné), tedy zejména pro zástavbu rodinnými domy.
6) Na základě žádosti spoluvlastníka Jaroslava Keprta byl začleněn do stávající plochy smíšené
obytné (SO) také jeho pozemek p. č. 1635 v k. ú. Tišnov, který je oplocen a užíván jako zahrada k
jeho RD na pozemku p. č. st. 968 v lokalitě Trnec. Pozemek p. č. 1636/2 v k. ú. Tišnov, rovněž ve
spoluvlastnictví Jaroslava Keprta, byl začleněn také do plochy SO (místo nedopatřením vymezeného
veřejného prostranství), neboť se jedná o soukromý zaplocený pozemek vedený v KN jako zahrada,
na kterém je umístěn příjezd k soukromé garáži.
7) Byly dovymezeny koridory pro technickou infrastrukturu (kanalizaci, vodovod, vedení VN)
zastavitelných ploch Z41A a Z41B pro výrobu a skladování VP – průmyslová výroba. Tato veřejná
infrastruktura byla vymezena jako veřejně prospěšné stavby včetně dalších staveb a zařízení s nimi
souvisejících.
8) Do výkresů základního členění bylo doplněno vymezení navržených koridorů pro dopravní a
technickou infrastrukturu.
9) Na základě námitky Zdeňky a Ludvíka Ondryskových byly pozemky zastavěné dvojdomkem s
pozemky přilehlých oplocených užitkových zahrad (pozemky p. č. 1552/1; 1552/2; 475/21; 475/22 v k.
ú. Tišnov) v lokalitě na Ostrovci vymezeny jako stávající plocha smíšená obytná SO.
10) Na pozemcích v k. ú. Tišnov v lokalitě Ostrovec, které Město Tišnov odkoupilo od SŽDC, s. o., a
které byly součástí plochy dopravní infrastruktury DZ – drážní doprava, je vymezena plocha přestavby
(P) s navrženým využitím pro občanské vybavení – tělovýchovu a sport (OS). Vymezené pozemky
zakoupilo Město Tišnov pro rozšíření sportovních aktivit v lokalitě Ostrovec.
11) Na základě námitky vlastníka byl vypuštěn návrh přestavbových ploch P2 a P4 (vymezovaly
změnu stávající zástavby průmyslové výroby VP na stavby a zřízení pro tělovýchovu a sport OS) a
tyto plochy jsou v upraveném návrhu ÚP vymezeny v souladu se stávajícím způsobem využití (a
stávající zástavbou) pro průmyslovou výrobu VP.
12) V koordinačním výkresu byla opravena barva hranice pásma 50 m od okraje lesa kolem Květnice.
Přírodní památka Květnice již v současné době nemá stanoveno ochranné pásmo (Přírodní památka
nově vydána a vyhlášena nařízením OŽP KÚ JMK).
13) U VPS a VPO bylo popsáno o jakou stavbu VPS či VPO konkrétně jde a byl doplněn dovětek
„včetně staveb a zřízení s nimi souvisejících“.
14) V koordinačním výkresu k. ú. Tišnov bylo upraveno umístění stávajícího křížku za koupalištěm –
správně je v ploše ZI za koupalištěm nad účelovou komunikací směrem do Březiny a ne v zastavěném
území v ploše OS na pozemku p. Bílka.
15) U nového hřbitova při silnici II/377 směr Železné byl vymezen návrh na 2 autobusové zastávky; v
předchozím návrhu ÚP tam byla vymezena pouze 1 zastávka.
16) Autobusová zastávka u Nemocnice Tišnov je vymezena jako návrh a ne jako stávající, protože
zatím tam žádná autobusová zastávka není.
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17) Na pozemku ve vlastnictví Města Tišnova p. č. 1009/1 v k. ú. Tišnov, který je situován podél silnice
II/377 směrem na Železné a byl dosud vymezen jako plocha smíšená nezastavěného území – sady,
zahrady (ozn. RS), po prověření (blízkost nového hřbitova) je vymezena plochu SR – plocha smíšená
nezastavěného území – rekreační, která bude sloužit zejména obyvatelům „obytné zóny“ Hony za
Kukýrnou.
18) V podmínkách využití pro plochy SR – plochy smíšené obytné nezastavěného území – rekreační
byly pozemky pro stavby a zařízení a jiná opatření pro výcvik psů přeřazeny z přípustného využití do
podmíněně přípustného s tím, že toto využití bude možné pouze v ploše č. 7-SR situované
u řeky Svratky. Tato možnost využití je zmíněna i v doplňujících podmínkách využití pro plochu č.7–
SR.
19) Plocha veřejných prostranství vymezených jako zastavitelná plocha Z92 v lokalitě Hony za
Kukýrnou byla doplněna a upravena na základě prověření ve zpracované Územní studii v lokalitě v
Honech za Kukýrnou. Do této plochy jsou nyní zahrnuty další pozemky veřejných prostranství, která
byla v rámci podrobnějšího řešení v územní studii navržena.
20) Pro přestavbovou plochu P5 vymezenou jako plocha smíšená obytná SO byla na základě
zpracované dokumentace „Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k. ú.
Tišnov“ (bývalý areál pily) v doplňujících podmínkách využití této plochy navržena max. výšková
hladina zástavby na 285 m.n.m., výškový systém Bpv., s tím, že v rámci územní studie a na základě
posouzení vlivů na krajinný ráz bude tato výšková hladina upřesněna, nikoliv však překročena.
30) V rámci stanovených podmínek využití na území hory Klucanina nad vodojemem (na pozemku p.
č. 1476/1 v k. ú. Tišnov, lesní pozemek ve vlastnictví Města Tišnov) poblíž archeologického nálezu
šibenice, tzv. šibeniční vrch na Trnci, je navržena možnost umístění drobné sakrální stavby a
odpočinkové plochy pro mobiliář – zejména lavičky a dále situování naučné stezky. Předpokládaný
zábor PUPFL do 0,05 ha a umístění bude upřesněno na základě podrobnější dokumentace.
31) Pod Klucaninou pod vodojemem byla vymezena místo části plochy SX stávající plocha
tělovýchovy a sportu OS , protože se tam nachází stávající dětské hřiště.
32) V lokalitě Hony za Kukýrnou bylo doplněno vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracování územním studie. Území řešené územní studií nyní zahrnuje kromě
dříve stanovených ploch Z2 (bydlení), Z3 (bydlení ) Z4 (bydlení), doplněno o plochy Z44 (sídelní zeleň
- veřejná zeleň, park, včetně té části zeleně oddělující zastavitelnou plochu pro bydlení od stávající
silnice III. tř.), Z45 (sídelní zeleň - veřejná zeleň, park), Z46 (sídelní zeleň - veřejná zeleň, park, včetně
té části zeleně oddělující zastavitelnou plochu pro bydlení od stávající silnice II. tř.), Z92 (veřejná
prostranství) a zbytkovou (dosud nezastavěnou) část plochy Z1 (bydlení).
33) Namísto části plochy Z46 (u silnice II/377) byla vymezena zastavitelná plocha Z101 pro
tělovýchovu a sport – specifická OSx pro možnost umístění víceúčelového hřiště, které by mělo sloužit
zejména obyvatelům v lokalitě Hony za Kukýrnou.
34) Bylo dáno do souladu vymezení a názvy regionálního (RN) a nadregionálního (NR) ÚSES s
návrhem ZÚR JMK a lokální ÚSES by dán do souladu se zpracovaným plánem ÚSES na území
města Tišnova, tj. včetně území jeho místních částí. Umístění biokoridoru LBK 17 bylo upraveno tak,
že jeho nejdelší větev byla situována hned podél navrženého koridoru pro silniční dopravu Z76 a dříve
navržená plocha smíšená nezastavěného území – zemědělská – SM11 vymezená mezi koridory Z76
a LBK 17 byla zrušena.
35) Podél ulice Riegrova byla nově vymezena plocha přestavby P33 pro rozšíření stávajícího
veřejného parkoviště před sokolovnou, a to na pozemcích p. č. 21/4, 21/5 a 2765, které zakoupilo
Město Tišnov. Parkování zde lze řešit i výstavbou dvoupodlažního parkovacího domu.
36) V lokalitě Ostrovec byly vypuštěny úseky navržené přestavbové plochy P15 pro účelovou
komunikaci, a to mezi plochami P2 a P4. (tato část koridoru byla vymezena na pozemcích Tišnovské
dřevovýroby s. r. o. a 4 ENERGY s.r.o.) a dále část koridoru mezi plochami DZ a OS a P2. Plochy P2
a P5 byly též zrušeny a na jejich území byla v souladu se stávajícím využitím vymezena plochy VP.
Přestavbová plocha P15 byla o výše zmíněné úseky zmenšena a vymezena pro veřejné prostranství.
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37) V podmínkách prostorového uspořádání (zejména pro občanské vybavení, a tedy i pro plochy
smíšené obytné) byla navržena možnost využití střešního prostoru nejen pro půdní vestavby, ale též
pro realizaci ustupujícího podlaží, a to s ohledem na charakter okolní zástavby.
38) Zastavitelné plochy v lokalitě Hony za Kukýrnou Z2, Z3, Z4 a zbytková plocha Z1 byla nově
vymezeny jako plochy bydlení individuálního BR (namísto dřívějších BV).
39) V zastavitelné ploše Z8 (SO) byla stanovena max. výšková hladina zástavby 3 NP + podkroví
nebo ustupující podlaží (viz předběžné posouzení vlivů na krajinný ráz).
40) Pro novou zástavbu bytovými domy v Tišnově byla výšková hladina zástavby upravena na max. 3
NP + podkroví nebo ustupující podlaží (obdobně jako v ÚPN SÚ Tišnov), pokud není jinak
(konkrétněji) stanovena - viz. kapitola F.3.
41) V ploše Z50 – park pod kostelem v doplňujících podmínkách využití byla doplněna možnost
umístění parkoviště pro cca 15 osobních vozidel, stavbu pro občerstvení s možností vnitřního i
venkovního posezení a sociál. zařízení a umístění venkovního amfiteátru.
42) V ploše P1 – přestavbová plocha v přednádražním prostoru s navržený využitím SC byla zrušena
podmínka zpracování územní studie.
43) V lokalitě u koupaliště je pozemek p. č. 2214/4 i další okolní pozemky ve vlastnictví AUTO KLUBU
TIŠNOV (p. č. 2214/10; 2225/2; p. č. St. 1955 a 1760 v k. ú. Tišnov), které byly v návrhu ÚP Tišnov
vymezeny jako plocha občanského vybavení s podrobnější specifikací OS – tělovýchova a sport, nyní
v upraveném návrhu vymezeny jako plocha občanského vybavení komerčního - OK. Tato plocha
občanského vybavení komerčního může být dle stanovených podmínek využití využívaná nejen pro
činnosti, stavby a zařízení pro občanské vybavení komerčního charakteru, ale také pro tělovýchovu a
sport.
44) Námitce, ve které právnické osoby Tišnovská dřevovýroba s.r.o. a 4 ENERGY s.r.o., se sídlem
Ostrovec 1554, 666 01 Tišnov, zastoupené jednatelem Ing. Josefem Řezníčkem požadovaly, aby na
jejich pozemcích p. č. 475/1; 475/27 a p. č. st. 1553 v k. ú. Tišnov zůstala vymezena stávající plocha
výroby a skladování – průmyslová výroba (ozn. VP), bylo vyhověno a vymezení přestavbových ploch
P2 a P4 pro tělovýchovu a sport byl vypuštěno.
45) Z návrhu ÚP byla na základě podaných námitek vypuštěna podmínka na uzavření dohody o
parcelaci v zastavitelných plochách Z 2, Z3 a Z4 v lokalitě Hony za Kukýrnou a dále v zastavitelné
ploše Z8 za penzionem pod Květnicí. 46) V lokalitě mezi ul. Na Mlékárně a ul. Wágnerovou změněny
vymezené stávající plochy SV na přestavbové plochy P31 a P32 pro využití SO.
47) V ul. Na Mlékárně a mezi vlečkou a žel dráhou stávající plochu VP byla změněna na SV, neboť to
více odpovídá jejímu současnému užívání (pneuservis a drobné sklady).
48) Pozemky na „Sychráku“ v zastavěném území vymezené v návrhu ÚP Tišnov jako plocha ZZ byly
změněny na stávající plochu BR , tj. obdobně jako jsou vymezeny v ÚPN SÚ Tišnov.
49) V ploše SX9 vymezené u řeky Svratky umožnit v rámci podmínek využití malé vodní nádrže a
poldry.
50) V lokalitě na Čimperku pozemek p. č. st. 952 k. ú. Tišnov (v KN vedeno jako zastavěná plocha a
nádvoří), a proto je tento pozemek vymezen jako zastavěné území – plocha Ri – plocha rekreace
individuální. Pozemek 542/1 k. ú. Tišnov je nyní vymezen v souladu s jeho druhem uvedeném v KN
jako RS – plocha smíšená nezastavěného území – sady, zahrady (ne dřívější plocha SM). Pozemek
p. č. st. 953 (v KN zastavěná plocha a nádvoří) je též vymezen jako zastavěné území a zároveň jako
plochu Ri – plocha rekreace individuální.
51) Pozemky kolem motorestu Červený mlýn v zastavěném území patřící jeho vlastníkovi byly na
základě projednávané projektové dokumentace (DÚR) vymezeny jako součást plochy OK – občanské
vybavení komerční.
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52) Stávající plochu DS na jihovýchodním okraji k. ú. Tišnov vymezená u žel. vlečky byla v souladu se
stávajícím využitím změněna na plochu DZ.
53) Stávající plocha ZI (kolem stávající trafostanice) nad vlečkou a mezi plochami SV a SO v lokalitě
Trnec byla opět vymezena jako plocha SO, přesněji přičleněna k té ploše SO, tedy podobně jako je
tomu v současně platném ÚPN SÚ Tišnov.
54) V lokalitě Trnec mezi vlečkou a bývalým areálem CO stávající plochu ZZ, kde jsou soukromé
zahrádky a chatky, byla vymezena jako plocha RI – individuální rekreace.
55) Navržená plocha veřejného prostranství Z82 byla v místě za Karlovou pekárnou zmenšena o
pozemky ve vlastnictví pekárny a tyto pozemky byly přičleněny k zastavitelné ploše Z40 vymezeny pro
další rozvoj pekárny VP – průmyslová výroba.
56) V textu ÚP, zejména pak ve „výroku“ bylo vypuštěno označení kategorií u místních komunikací.
Bude řešeno až v ÚS nebo DÚR.
57) V textové části „výroku“ byl v kapitole D.2.4. v části Telekomunikace a radiokomunikace upraven
název (na Elektronické komunikace) a pod ním text v souladu s požadavkem firmy itself s.r.o., a to v
tom smyslu, že ÚP počítá a umožňuje další rozvoj jejich infrastruktury.
58) Pozemek p. č. 230 v k. ú. Hájek u Tišnova (ve vlastnictví Města Tišnova) byl vymezen v souladu
se stávajícím využitím OS – plocha občanského vybavení - tělovýchova a sport (místo plochy smíšené
nezastavěného území – rekreační - SR). Je na něm umístěno víceúčelové hřiště, dětské hřiště a bude
se stavět stavba pro uložení mobiliáře a sportovního zařízení.
59) Na pozemku p. č. 284 v k. ú. Hájek u Tišnova u silnice III. tř. je vymezena zastavitelná plocha
Z103 (DP – dopravní infrastruktura – parkoviště) pro veřejné parkoviště a obratiště autobusů (určeny
jako VPS).
60) Umístění trafostanice na pozemku p. č. 284 v k. ú. Hájek bylo chybné. Tato stávající trafostanice
je umístěna na druhé straně silnice III. tř.
61) Byl změnit způsob využití plochy s areálem letního kina se souvisejícími stavbami tak, aby zde
mohlo zůstat jak letní kino, tak restaurace, dále by zde měla být možnost umístit malý pivovar k té
restauraci, saunu a další podobné služby. U letního kina by měl být zřízen také lesopark, a to v
rozsahu dle doložené dokumentace. Z uvedených důvodů byla místo plochy OV vymezena plocha OK
s možností situování lesoparku. Kromě toho byl rozšířit celý areál o pozemky p. č. 1476/22 (dle KN les
ve vlastnictví Města Tišnov) a o pozemek p. č. 1476/24 (dle KN sad ve vlastnictví Města Tišnov).
Pozemek p. č. 1476/22 byl vymezen jako zastavitelná plocha Z100.
62) Na částech pozemků p. č. 1775/3, 1476/27, 2350/2 a 1780/2 je navrženo veřejné parkoviště, které
bude sloužit zejména návštěvníkům kulturních i dalších aktivit v ploše OK – areál kolem letního kina.
63) V lokalitě pod Klucaninou v území kolem areálu letního kina byly stávající řadové garáže
vymezeny nejen v plochách pro bytové domy BH, ale též v plochách veřejných prostranství. Pozemky
všech řadových garáží byly začleněny do ploch BH.
64) Dům Pernštejn v Jungmanově ulici č.p. 70 byl označen jako „objekt charakterizující místní
prostředí“.
65) Záplavová území toku Svratky byla prověřena dle nově obdržených podkladů od Povodí Moravy,
které byly zpracovány 02/2012.
66) Část původně vymezené zastavitelné plochy Z1 v ul. Dlouhé v lokalitě Hony za Kukýrnou, kde jsou
nově postavené nebo rozestavěné bytové domy, byla začleněna do zastavěného území a vymezena
jako součást stávající plochy BH a další zastavěná část plochy Z1 byla též začleněna do zastavěného
území jako stávající plochy B s vymezením veřejných prostranství U.
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67) Zastavěné pozemky (tj. v zastavěném území) ve vlastnictví p. Košíka v lokalitě Díly pod městem
(za Karlovou pekárnou) byly vymezeny na základě současného využití i podnětu vlastníka jako plocha
smíšená výrobní SV (místo plochy VP – výroby a skladování – průmyslová výroba).
68) V k. ú. Pejškov je v koordinačním výkresu doplněno umístění stávajícího vodojemu a vrtu dle
podkladů od odboru ŽP MěÚ Tišnov. Dále je doplněno vymezení meliorovaných ploch.
69) V lokalitě Ostrovec - pozemky p. č. St. 1965 a 2687 a p. č. 2400/31 a 2400/30 v k. ú. Tišnov, které
SŽDC, s. o., prodala společnosti M+K Autocentrum, s.r.o., a které jsou využívány pro sběr a demontáž
autovraků, nejsou již vymezeny jako plocha drážní dopravy, ale dle stávajícího povoleného využití jako
stávající plocha smíšená výrobní SV. Pro příjezd ke svým pozemkům má společnost zřízeno věcné
břemeno.
Bylo doplněno „Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov na udržitelný rozvoj
území“ o Vyjádření zhotovitele SEA ke změnám, které nastaly po projednání návrhu „Územní plán
Tišnov – upravený návrh“. V tomto vyjádření hodnotitel SEA LÖW & spol., s.r.o., konstatuje, že cit.:
„Zhotoviteli SEA byl předložen upravený návrhu po společném jednání (prosinec 2012) a přehled
úprav je uveden níže. Zhotovitel vyhodnocení ÚP Tišnov ne životní prostředí konstatuje, že změny
nejsou z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel významné a lze akceptovat vyhodnocení
předložené k návrhu ÚP z prosince 2013.“
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (OŽP), jako věcně a místně
příslušný úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších
předpisů, k „Návrhu územního plánu Tišnov“ – podstatné úpravě po veřejném projednání,
uplatňuje následující stanoviska podle ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona:
1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody sděluje, že pod č. j. JMK 19441/2016 vydal samostatně dne
08.02.2016 k „Podstatné úpravě návrhu územního plánu Tišnov“, stanovisko podle § 45i zákona, ve
kterém vyloučil významný vliv na EVL nebo PO soustavy Natura 2000.
2. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (OŽP) jako dotčený orgán posuzování
vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí vydal dne 26.04.2013, pod č.j. JMK 36772/2013, stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce
na životní prostředí – Návrh územního plánu Tišnov podle § 10g a § 10i zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí (Stanovisko SEA).
Po vyhodnocení výše uvedených změn, ke kterým došlo na základě veřejného projednání upraveného
„Návrhu územního plánu Tišnov“, nepožaduje odbor životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje vyhodnocení vlivů upraveného „Návrhu územního plánu Tišnov“ na životní
prostředí.
Vychází přitom z charakteru a rozsahu změn uvedených výše. Podstatnou úpravou návrhu nejsou
vymezeny takové plochy, jejichž využití by mělo významný negativní vliv na životní prostředí nebo
zdraví obyvatel. Změny „Návrhu územního plánu Tišnov“ po podstatné úpravě mohou stanovit rámec
pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
ale nejsou z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel významné. Stejného názoru je také
zpracovatel Vyhodnocení SEA, který v předloženém doplňku Vyhodnocení SEA konstatuje, že lze
akceptovat Vyhodnocení SEA předložené k „Návrhu územního plánu Tišnov“ z prosince 2013.
Tím v žádném případě není dotčena povinnost investorů – oznamovatelů konkrétních záměrů
uvedených v § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, postupovat ve smyslu
ustanovení § 6 a následujících zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které upravují
posuzování záměrů.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko, ve kterém příslušný orgán ochrany přírody- odbor životního prostředí KÚ JMK uvádí, že
po vyhodnocení výše uvedených změn, ke kterým došlo na základě veřejného projednání upraveného
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„Návrhu územního plánu Tišnov“, nepožaduje vyhodnocení upraveného „Návrhu územního plánu
Tišnov“na životní prostředí, se bere na vědomí.
Návrh ÚP Tišnov a vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území byly po úpravě
projednány v opakovaném veřejném projednání dle ust. § 52 stavebního zákona (v návaznosti
na ust. § 53 odst. 2).
V rámci tohoto opakovaného veřejném projednání o územním plánu dle ust. § 52 byly obeslány
následující dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce:
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KÚ JMK)
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, oddělení památkové péče
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Brno – venkov
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno
Obvodní báňský úřad, Brno
ČR – Státní energetická inspekce, území inspektorát pro JMK a Kraj Vysočina
Ministerstvo dopravy ČR, Praha
Ministerstvo obrany, Brno
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Brno
Ministerstvo zemědělství ČR, Praha
Státní pozemkový úřad, Praha (KPÚ pro Jihomoravský kraj)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
Úřad pro civilní letectví ČR, Praha
Krajská veterinární správa JMK Brno
Sousední obce:
Obec Lomnička
Obec Železné
Městys Drásov
Obec Hradčany
Obec Březina
Obec Předklášteří
Městys Deblín
Obec Úsuší – Čížky
Obec Vohančice
Obec Heroltice
Obec Lažánky
Obec Šerkovice
Obec Rohozec
Obec Unín
Obec Všechovice
Všechna obdržená stanoviska z opakovaného veřejného projednávání návrhu ÚP Tišnov a
vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území dle ust. § 52 stavebního zákona jsou součástí
dokladové části – spisu, založeném a vedeném při pořizování územního plánu Tišnov.
Sousední obce a městysi neuplatnily v průběhu opakovaného veřejného projednání k návrhu ÚP
Tišnov a vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území, respektive k částem řešení, které
byly od společného jednání změněny, žádnou připomínku.
V průběhu tohoto opakovaného veřejného projednání uplatnily k návrhu ÚP Tišnov a
vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území, respektive k částem řešení, které byly
od prvního veřejného projednání změněny, stanoviska krajský úřad a následující dotčené
orgány:


Odbor ÚPSŘ KÚ JMK vydal za krajský úřad dne 28.04.2016 koordinované stanovisko
pod č. j. JMK 44119/2016:
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ),
obdržel dne 18.03.2016 oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného
a posouzeného „Návrhu územního plánu Tišnov“ ve smyslu § 52 a § 53 odst. 2 stavebního
zákona, které se uskutečnilo dne 27.04.2016 v Městském kulturním středisku Tišnov.
Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona se upravený návrh projednává při opakovaném veřejném
projednání v rozsahu provedených úprav.
OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona toto koordinované
stanovisko:

A) stanoviska odboru životního prostředí (OŽP)
OŽP vydal k „Návrhu územního plánu Tišnov“ stanovisko ke společnému jednání v rámci
koordinovaného stanoviska, č. j. JMK 45876/2010, dále stanovisko k posouzení vlivů koncepce na
životní prostředí pod č. j. JMK 36772/2013, ze dne 26.04.2013, dále stanovisko k veřejnému
projednání „Návrhu územního plánu Tišnov“ dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona k částem řešení,
které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu Tišnov“, v rámci
koordinovaného stanoviska č. j. JMK 142041/2013 a dále stanovisko k podstatné úpravě „Návrhu
územního plánu Tišnov“ dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona pod č. j. JMK 41406/2016, ze dne
14.03.2016.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, k
„Návrhu územního plánu Tišnov“ uplatňuje následující stanoviska dle § 53 odst. 2 stavebního
zákona k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny:
1.Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon):
V rámci projednání předmětného návrhu územního plánu v režimu ust. § 53 odst. 2 stavebního
zákona je dopad na zábor ZPF jednotlivými návrhovými plochami předložen v rozsahu uvedeném v
příloze č. 1 tohoto stanoviska, která je jeho nedílnou součástí.
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF v
souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje
souhlasné

stanovisko

k „Návrhu územního plánu Tišnov“ se změnami zapracovanými po veřejném projednání.
V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na stanoviska uplatněná v
předchozích fázích projednání dospěl orgán ochrany ZPF krajského úřadu k závěru, že změny řešení
nejsou v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona a lze je tudíž
z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat.
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.
2.Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše
uvedeného zákona k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny v „Návrhu
územního plánu Tišnov“, nemá připomínky.
Hledisko pořizovatele:
Územní plán Tišnov - odůvodnění

54

Souhlasné stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.
3.Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) výše uvedeného
zákona sděluje, že nemá připomínky k částem řešení, které byly od veřejného projednání
změněny v „Návrhu územního plánu Tišnov“, a souhlasí se změnami zapracovanými po veřejném
projednání.
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.
4.Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o vodách):
OŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 107 písm. a) zákona o vodách k částem řešení, které
byly od veřejného projednání změněny v uvedeném „Návrhu územního plánu Tišnov“, nemá
připomínky.
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.
5.Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48a odst. 2 písm. b) výše
uvedeného zákona k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny v „Návrhu
územního plánu Tišnov“, nemá připomínky.
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.
6. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní pro středí), ve znění pozdějších
předpisů:
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k částem řešení, které byly od veřejného
projednání změněny v „Návrhu územního plánu Tišnov“, nemá připomínky.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k částem řešení, které
byly od veřejného projednání změněny v „Návrhu územního plánu Tišnov“, připomínky.
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.

B) stanovisko odboru rozvoje dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy (dále jen KrÚ JMK ORD) za použití
ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK) uplatňuje v řízení dle § 52
stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny a
souhlasí
s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujících požadavků:
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1. Bude zpřesněno řešení veřejné dopravy.
2. Plocha Z101 OSx bude od silnice II/377 oddělena prodlouženou plochou Z102 ZI.
Odůvodnění
KrÚ JMK ORD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2 stavebního zákona
uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a
závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.

1. Ve výroku (text koncepce dopravy, výkres) se navrhují nové zastávky městské hromadné
dopravy, a to v prostoru u hřbitova, na ulici Brněnské a u nemocnice. Prvé dvě zastávky leží na
trase stávajících linek IDS JMK. V příloze k oznámení o konání opakovaného veřejného
projednání (dále jen příloze oznámení) a ve výroku (text zastavitelných ploch, výkres) se uvádí
nový návrh obratiště autobusů v Hájku. Vzhledem k jeho neuvedení v odůvodnění není zřejmé,
zda má sloužit veřejné dopravě. Spolu se zastávkou nemocnice, rovněž neuvedenou v
odůvodnění, leží mimo stávající trasy linek IDS JMK.

2. Zeleň by měla chránit v lokalitě i volnočasové aktivity nejen bydlení.
Ke stanovisku přidáváme následující upozornění:

 Nová právní úprava, platná od 31.12. 2015, bezvýjimečně neumožňuje ukládání podélných
inženýrských sítí do tělesa silnice II. nebo III. tř. či na silniční pomocné pozemky (§ 36 odst. 2
zákona o PK).

 V příloze oznámení se v bodě 2) uvádí nesprávné číslo silnice, jde o II/377.
KrÚ JMK ORD souhlasí s návrhem ÚP, ovšem pouze při respektování připomínek uvedených ve
výroku. Podle ustanovení § 4 odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným
podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.
Hledisko pořizovatele:
Na základě žádosti pořizovatele o doplnění tohoto souhlasného stanoviska vydal Odbor rozvoje
dopravy kÚ JMK dne 19. 7. 2016 „stanovisko KrÚ odboru rozvoje dopravy po dohodě“, ve kterém
uplatnil pouze jeden požadavek týkající se zpřesnění řešení veřejné dopravy, a to vzhledem k tomu, že
v textu odůvodnění návrhu ÚP Tišnov nebyl zdůvodněn návrh zastávky u nemocnice a také návrh
nového obratiště autobusů v Hájku.Tento požadavek byl splněn doplněním odůvodnění ÚP Tišnov
v kapitole 9. komplexní zdůvodnění přijatého řešení. Co se týče druhého požadavku, aby plocha Z101
OSx (tělovýchova a sport specifická) byla od silnice II/377 oddělena prodlouženou plochou Z102 ZI
(zeleň ostatní izolační), dotčený orgán ve výše uvedené stanovisku po dohodě vyhověl žádosti
pořizovatele a přistoupil na návrh pořizovatele, že předmětná problematika bude řešena v rámci
uložené územní studie, a tuto podmínku zrušil. .

C) stanovisko odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve
kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury
podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.
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D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu
OÚPSŘ jako nadřízený orgán vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Upravený návrh ÚP Tišnov uvádí, že byla usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.04.2015
schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky PÚR ČR. Tuto skutečnost
reflektuje ve vztahu k republikovým prioritám územního plánování a ke změně názvu rozvojové
oblasti OB3 (nyní metropolitní rozvojová oblast Brno). OÚPSŘ upozorňuje, že v rámci Aktualizace č.
1 PÚR ČR došlo pro oblast OB3 také ke změně úkolů pro územní plánování. Dále byla vypuštěna
trať č. 250 Havlíčkův Brod – Brno železničního koridoru E-C61, jehož vymezení se tedy již netýká
území Jihomoravského kraje. Adekvátně je tedy třeba upravit text v kapitole 2.1. Vyhodnocení
souladu návrhu s politikou územního rozvoje.
K částem řešení, které byly v „Návrhu územního plánu Tišnov“ od předchozího veřejného
projednání změněny, nemá OÚPSŘ z hlediska uvedené problematiky další připomínky.
Příloha : Vyhodnocení záborů ploch ZPF po veřejném projednání (viz. kap.14.3. tohoto odůvodnění –
Tabelární vyhodnocení lokalit s navrženou změnou využití).
Hledisko pořizovatele:
Upozornění Odboru ÚPSŘ ohledně respektování Aktualizace č. 1 PÚR ČR v návrhu ÚP Tišnov bylo
respektováno v úpravě odůvodnění ÚP Tišnov, a to jak v kapitole 2.1. Vyhodnocení souladu návrhu
s politikou územního rozvoje, tak v kapitole 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 9.4.1. Koncepce
dopravní infrastruktury. V textové části ÚP Tišnov v kapitole D. Koncepce veřejné infrastruktury a
podmínek pro její umisťování D.1.1.pak byla vypuštěna věta „ÚP respektuje návrh optimalizace
železniční tratě bez nároku na nové plochy“
.


Stanovisko Odboru rozvoje dopravy KrÚ JMK po dohodě, č.j. JMK 107348/2016 ze dne
19.7.2016

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy (dále jen KrÚ JMK ORD) za použití
ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění (dále jen stavební zákon) a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK), uplatňuje v řízení dle § 52
stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny a
souhlasí

s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujících požadavků:
1. Bude zpřesněno řešení veřejné dopravy.
Tímto stanoviskem se nahrazuje část koordinovaného stanoviska Krajského úřadu č.j. JMK
44119/2016 ze dne 28.04. 2016 zpracovaná KrÚ JMK ORD.
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Odůvodnění

KrÚ JMK ORD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2 stavebního zákona
uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a
závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
1. Ve výroku (text koncepce dopravy, výkres) se navrhují nové zastávky městské hromadné
dopravy, a to v prostoru u hřbitova, na ulici Brněnské a u nemocnice. Prvé dvě zastávky leží
na trase stávajících linek IDS JMK. V příloze k oznámení o konání opakovaného veřejného
projednání (dále jen příloze oznámení) a ve výroku (text zastavitelných ploch, výkres) se
uvádí nový návrh obratiště autobusů v Hájku. Vzhledem k jeho neuvedení v odůvodnění
není zřejmé, zda má sloužit veřejné dopravě. Spolu se zastávkou nemocnice, rovněž
neuvedenou v odůvodnění, leží mimo stávající trasy linek IDS JMK.
Na základě návrhu dohody pořizovatele, uvedené v záhlaví dopisu, mění KrÚ JMK ORD svoji část
koordinovaného stanoviska Krajského úřadu. Vzhledem k tomu, že stanovisko zůstává souhlasné,
pouze ubývá jedna podmínka souhlasu, nemá toto vliv na koordinovanost stanoviska.
KrÚ JMK ORD jako dotčený orgán se rozhodl vyhovět žádosti pořizovatele a zrušil podmínku
původního stanoviska:
2. Plocha Z101 OSx bude od silnice II/377 oddělena prodlouženou plochou Z102 ZI.
Přistoupil na návrh pořizovatele, že předmětná problematika bude řešena v rámci předepsané
územní studie.
Ke stanovisku KrÚ JMK ORD přidává následující upozornění:
-

Nová právní úprava, platná od 31.12. 2015, bezvýjimečně neumožňuje ukládání podélných
inženýrských sítí do tělesa silnice II. nebo III. tř. či na silniční pomocné pozemky (§ 36 odst.
2 zákona o PK).

-

V příloze oznámení se v bodě 2) uvádí nesprávné číslo silnice, jde o II/377.

KrÚ JMK ORD souhlasí s návrhem ÚP, ovšem pouze při respektování připomínek uvedených ve
výroku. Podle ustanovení §4 odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným
podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.
Hledisko pořizovatele:
Na základě žádosti pořizovatele o doplnění souhlasného stanoviska vydaného Odborem rozvoje
dopravy KÚ JMK v rámci koordinovaného stanoviska ze dne 28.. 4.. 2016, ve kterém podmínil svůj
souhlas splněním dvou požadavků, vydal tento Odbor rozvoje dopravy dne 19. 7. 2016 „stanovisko
KrÚ odboru rozvoje dopravy po dohodě“, ve kterém uplatnil pouze jeden požadavek týkající se
zpřesnění řešení veřejné dopravy, a to vzhledem k tomu, že v textu odůvodnění návrhu ÚP Tišnov
nebyl zdůvodněn návrh zastávky u nemocnice a také návrh nového obratiště autobusů v Hájku.Tento
požadavek byl splněn doplněním odůvodnění ÚP Tišnov v kapitole 9. komplexní zdůvodnění přijatého
řešení. Co se týče druhého požadavku, aby plocha Z101 OSx (tělovýchova a sport specifická) byla od
silnice II/377 oddělena prodlouženou plochou Z102 ZI (zeleň ostatní izolační), dotčený orgán ve výše
uvedené stanovisku po dohodě vyhověl žádosti pořizovatele a přistoupil na návrh pořizovatele, že
předmětná problematika bude řešena v rámci uložené územní studie, a tuto podmínku zrušil..
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Stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Tišnov,
č. j. MUTI 7242/2016/OŽP/Va, ze dne 2. 5. 2016

Stanovisko k návrhu ÚP Tišnov, projednávané změny řešení návrhu ÚP Tišnov v rámci
opakovaného veřejného projednání a vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu
Tišnov na udržitelný rozvoj.
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní
správy dle § 61 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, obdržel oznámení o opakovaném veřejném
projednání návrhu ÚP Tišnov. A jako dotčený orgán se vyjadřuje k částem řešení, které byly od
prvního veřejného projednání(§ 52 stavebníhozákona) změněny.
Z pohledu zájmů chráněných dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb„ o ochraně zemědělského půdního fondu, v
platném znění, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 289/1995 Sb„ o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
předpisů a zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, k částem řešení ÚP Tišnov a
vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území, které byly od prvního
veřejného projednání změněny, souhlasíme bez připomínek.

Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.


Stanovisko odděl. památkové péče OÚP MěÚ Tišnov,
č. j. MUTI 7329/2016/OÚP-P, ze dne 18. dubna 2016

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, oddělení památkové péče, jako orgán státní
památkové péče, má po prostudování dokumentace k uvedené akci žádné připomínky.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.


Stanovisko odboru dopravy a živnostenského úřadu MěÚ Tišnov,
č. j. MUTI 7241/2016/ODŽÚ/Dv, ze dne 6.4. 2016

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle §
40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a místně
příslušný podle§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává
stanovisko k podání ze dne 18.3. 2016, které učinil
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, nám. Míru
346, 666 19 Tišnov
(dále jen "žadatel") ve věci
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Tišnov, respektive k částem řešení
návrhu územního plánu Tišnov a vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Tišnov
na udržitelný rozvoj území, které byly od prvního veřejného projednávání změněny,
nemá z pohledu silničního správního úřadu žádné připomínky.
Odůvodnění:
MěÚ Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad obdržel dne 18. 3. 2016 oznámení o konání
veřejného projednání návrhu územního plánu Tišnov. Vzhledem k tomu, že MěÚ Tišnov, odbor
dopravy a živnostenský úřad neuplatňuje žádné připomínky, není třeba jejich odůvodnění.
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Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.


Stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, HSBM-3-74/2016 ze
dne 25.4.2016

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) v souladu s
ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 133/1985 Sb.“), posoudil
výše uvedenou dokumentaci, předloženou č. j.: MUTI 7065/2016/OÚP/ČH ze dne 17. 3. 2016.
K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné koordinované stanovisko.
Odůvodnění:
z rozsahu a charakteru úprav předmětného návrhu ÚP po veřejném projednání je zřejmé, že těmito
úpravami nebudou dotčeny požadavky ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb.,
a požadavky uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva. Na základě těchto skutečností rozhodl HZS JmK tak, jak je ve výroku
uvedeno.
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné koordinované stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.


Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,
SBS 09229/2016/OBÚ-01/1, ze dne 22.3.2016

K Vašemu přípisu podanému dne 18. 3. 2016, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského pod č.j. SBS 09229/2016, zdejší úřad jako místně příslušný
orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako
věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává
následující
stanovisko:
1. Podle evidence dobývacích prostorů, vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst.3
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v k.ú. Hájek u Tišnova, Jamné u Tišnova, Pejškov u Tišnova, Tišnov, vše v
Jihomoravském kraji
není evidován dobývací prostor.
S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad s návrhem
územního plánu v těchto katastrálních územích souhlasí.
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.


Stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, č.j. 74-212/2016-8201
ze dne 14.dubna 2016

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu
s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín,
Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek– Místek,
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Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno
vyhodnocení výše uvedené akce.
Ministerstvo obrany
jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve
smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná ministerský rada
Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Darina DOSTÁLOVÁ v
souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve
věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,
uplatňuje připomínku:
Upozorňujeme, že od 1.1. 2015 v rámci organizačních změn na Ministerstvu obrany přešla část
povinností a práv Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na Odbor ochrany územních
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva
obrany. Požadujeme proto vypustit z textu návrhu Územního plánu text „ jehož jménem jedná
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem “ a navrhujeme v návrhu Územního plánu s ohledem na
dlouhodobou platnost územně plánovací dokumentace nadále uvádět pouze Ministerstvo obrany.
Hledisko pořizovatele:
Požadavek dotčeného orgánu, aby text „jehož jménem jedná Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem“ byl z návrhu ÚP Tišnov vypuštěn je plně akceptována. Tento text, který se nacházel
v textové části odůvodnění návrhu ÚP Tišnov v kapitole „ 5. Soulad s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledkem
řešení rozporů, 5.2. Vyhodnocení souladu s požadavky na obranu státu“ byl vypuštěn. V jiné části
projednávaného návrhu ÚP Tišnov se tento text nevyskytoval.
Pořizovatel vyhodnotil uplatněný požadavek Ministerstva obrany, které tento dotčený orgán nazval
„připomínkou“, jako požadavek uplatněný v rámci stanoviska dotčeného orgánu, a to v souladu s ust.
§ 52 odst. 3 stavebního zákona, kde se výslovně uvádí, že, cit.:“Dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání
(§ 50) změněny.“Zákon tedy výslovně uvádí, jaký typ správního úkonu (i k čemu) mají dotčené orgány
uplatňovat. Toto ustanovení stavebního zákona je uplatněno v metodice ÚÚR, Brno, „Dotčené orgány
v procesu územního plánování“, v její poslední aktualizaci ke dni 15. 6. 2016. V této metodice je ve
všech oborech působnosti Ministerstva obrany v souladu s ustanoveními stavebního zákona, kterými
je upravován proces pořizování územních plánů, uvedeno jako typ správního úkonu Ministerstva
obrany pouze stanovisko a nikoliv samostatně uplatněná připomínka. Připomínku ve smyslu první věty
ust. § 52 odst. 3 cit.::“Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.“, nelze, jak
vyplývá z celého znění ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona,uplatňovat v rámci stanoviska dotčeného
orgánu. Z toho důvodu pořizovatel zajistil požadované vypuštění textu, který se týkal z důvodu
organizačních změn na Ministerstvu obrany pouze přenesení kompetenci a názvů jeho složek
( agentura a odbor) a který se vyskytoval pouze v odůvodnění návrhu ÚP Tišnov a tudíž neměl na
navržené řešení ÚP, o kterém rozhoduje zastupitelstvo obce, žádný vliv a nebyl a ani nesměl být
součástí tzv.„výrokové“ části projednávaného návrhu územního plánu.


Stanovisko Ministerstva životního prostředí, č.j. 672/560/16, 19797/ENV/16, ze dne 21.
března 2016

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává ve
smyslu ustanovení § 4 odst. 2 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se svojí působností následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
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a § 13 odst. 1 až 3 zákona č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle
mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 24 – 32 Brno, nejsou v k.ú. Tišnov vyhodnocena výhradní
ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území
(CHLÚ).
Protože nejsou v k.ú. Tišnov dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP
OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve věci opakovaného
návrhu územního plánu připomínek a s jeho realizací
souhlasí.
Pro úplnost uvádíme, že v dotčeném prostoru k.ú. Tišnov jsou evidována tato poddolovaná území z
minulých těžeb:
•

Tišnov - Květnice – ev. č. 3633 – po těžbě nerudy před i po roce 1945 2
dotčená plocha poddolovaného území činí 235 141 m .

•

Tišnov - Květnička – ev. č. 5472 – po těžbě nerudy před i po roce 1945 2
dotčená plocha poddolovaného území činí 16 708 m .

Dále uvádíme, že v k.ú. Tišnov nejsou evidována sesuvná území.
Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž
stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského v Brně.
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.

Po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Tišnov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území byly s ohledem na veřejné zájmy zpracovány návrhy rozhodnutí o námitkách. Připomínky
nebyly v rámci tohoto opakovaného veřejného projednání uplatněny.
K návrhům rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění, a návrhům vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu ÚP Tišnov uplatnily stanoviska následující dotčené orgány a krajský
úřad:
Obvodní báňský úřad pro území Jihomoravského kraje; Ministerstvo životního prostředí; Odbor
dopravy a živnostenský úřad MěÚ Tišnov; Odbor územního plánování – oddělení památkové péče
MěÚ Tišnov; Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.


Stanovisko Ministerstva životního prostředí, č.j. 1491/560/16, 45047/ENV/16, ze dne
29.června 2016

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) tímto potvrzuje,
že se seznámilo s dokumentací: „Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního
plánu Tišnov“, kterou zpracoval MěÚ Tišnov, odbor územního plánování.
K předložené dokumentaci nemá MŽP OVSS VII připomínky a vyslovuje s ní

souhlas
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.


Stanovisko odděl. památkové péče OÚP MěÚ Tišnov,
č. j. MUTI 16907/2016/OÚP-P, ze dne 4.července 2016
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Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, oddělení památkové péče, jako orgán státní
památkové péče, sděluje, že námitky a připomínky podané k návrhu ÚP Tišnov se nedotýkají zájmů
chráněných dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tudíž k nim nemá žádné připomínky.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.


Stanovisko odboru dopravy a živnostenského úřadu MěÚ Tišnov,
č. j. MUTI 16946/2016/ODŽÚ/Dv, ze dne 30.6. 2016

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle §
40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a místně
příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává
stanovisko k podání ze dne 28. 6. 2016, které učinil
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
(dále jen “žadatel“) ve věci
námitek podaných k opakovanému návrhu územního plánu Tišnov,
že silniční správní úřad k vypořádání námitek nemá žádné připomínky.
Odůvodnění:

MěÚ Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad obdržel dne 28. 6. 2016 žádost o stanovisko k
námitkám podaným k opakovanému návrhu ÚP Tišnov. Vzhledem k tomu, že MěÚ Tišnov, odbor
dopravy a živnostenský úřad neuplatňuje žádné připomínky, není třeba jejich odůvodnění.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.


Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,
SBS 21124/2016/OBÚ-01/1, ze dne 14.7.2016

K Vašemu přípisu podanému dne 28. 6. 2016, evidovanému Obvodním báňským úřadem pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského pod čj. SBS 21124/2016, Vám zdejší úřad jako místně příslušný
orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný
orgán státní báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

sděluje:
Ve věci oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Tišnov
vydal Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského stanovisko pod čj. SBS
09229/2016/OBÚ-01/1 ze dne 22. 3. 2016. Toto stanovisko zůstává beze změn i ve výše uvedené
věci.
Hledisko pořizovatele:
Stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.
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Stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, HSBM-3-162/2016
ze dne 25.7.2016

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) v souladu s
ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 133/1985 Sb.“), posoudil
výše uvedenou dokumentaci, předloženou č. j.: MUTI 16797/2016/OÚP/Nn/Da ze dne 27. 6. 2016.
K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné koordinované stanovisko.
Odůvodnění:
návrhem rozhodnutí o námitkách, uplatněných k předmětnému návrhu ÚP, nejsou dotčeny
požadavky ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., a požadavky
uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva. Na základě těchto skutečností rozhodl HZS JmK tak, jak je ve výroku uvedeno.
Hledisko pořizovatele:
Souhlasné koordinované stanovisko uplatněné bez požadavků se bere na vědomí.

6.

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení
vlivů na životní prostředí

6.1. Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí (SEA)
Vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na životní prostředí procesem SEA bylo provedeno v prosinci 2011 a
upraveno v květnu 2013. Zhotovitelem je firma Löw & spol., s.r.o. Tento dokument, jehož předmětem
posouzení je návrh ÚP Tišnov, je zpracovaný dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. před poslední
novelou, která je účinná od 1. ledna 2013 a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území. Po druhém společném jednání bylo Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní
prostředí upraveno v březnu 2016. Doplněk tohoto vyhodnocení byl vložen do dokumentace
Vyhodnocení z roku 2011.
V rámci „Vyhodnocení vlivů ÚP Tišnov na životní prostředí procesem SEA“ byly hodnoceny vlivy na
jednotlivé složky životního prostředí (ovzduší, voda, půda, biota, ekosystémy a krajinu, horninové
prostředí a vlivy širšího rozsahu).
Na základě podrobného vyhodnocení bylo konstatováno:
Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu ÚP Tišnov a vzhledem k současnému a výhledovému
stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem, lze
konstatovat, že návrh Územního plánu Tišnov bude akceptovatelný při uskutečnění následujících
opatření:
Obecně pro všechny zastavitelné plochy:
o
v konkrétních projektových dokumentacích jednotlivých záměrů na zastavitelných plochách
preferovat záměry s nejmenším vlivem na ZPF,
o
před zahájením výstavby na současných plochách ZPF provést opatření k zabránění
znehodnocení ornice, plochy nevyužité pro výstavby užívat dále jako ZPF,
o
prověřit střety s investicí do půdy, případně technicky i právně dořešit,
o
u všech zastavitelných ploch v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.
-

bylo návrhem ÚP respektováno
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Plochy bydlení všeobecné a individuální
o

do podmínek využití území uvést pořízení územní studie v plochách Z1, Z2, Z3, Z4
-

o

při realizaci stavby musí být respektována všechna ochranná pásma (např. vodních toků,
vodovodů a kanalizací, plynovodu, el. vedení atd.),
-

o

respektování uvedených limitů využití území je dáno doplňujícími podmínkami pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

u záměrů pro bydlení zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových
i dešťových. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy,
-

o

podmínka zpracování územní studie, zahrnující jmenované lokality, včetně plochy pro
park včetně řešení návazností na plochy bydlení a dopravní infrastrukturu, byla
zapracována do doplňujících podmínek pro využití zastavitelných ploch a ploch přestavby
– kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

zajištění této podmínky je dáno koncepcí odkanalizování – kap.D.2. Návrhové textové
části ÚP

provést posouzení a návrh opatření z hlediska střetu se stávajícím melioračním zařízením
(odvodnění drenáží) – lokality Z1, Z2, Z3, Z4, Z5.
-

podmínka byla zapracována pro jmenované lokality do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

Plochy smíšené obytné
o

do podmínek využití území uvést pořízení územní studie na lokalitě Z8 a navrhnout taková
opatření, aby nedošlo k možnému negativnímu ovlivnění krajinného rázu,
-

o

plochy na lokalitách Z10, Z11 nevyjímat celé ze ZPF a krajinný ráz, ponechání části v ZPF
(zahrady), zastavěnost ploch max. 20 %,
-

o

respektování uvedených limitů využití území je dáno doplňujícími podmínkami pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

u záměrů zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i
dešťových. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy,
-

o

podmínka byla zapracována pro jmenované lokality do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch – kap. C.2. Návrhové textové části ÚP

při realizaci stavby musí být respektována všechna ochranná pásma (např. vodních toků,
vodovodů a kanalizací, plynovodu, el. vedení atd.),
-

o

podmínka byla zapracována pro jmenované lokality do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch – kap. C.2. Návrhové textové části ÚP

na plochách Z15, Z16, Z19 a Z20 zastavěnost ploch 20 %
-

o

podmínka byla zapracována pro jmenované plochy do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch – kap. C.2. Návrhové textové části ÚP

konkrétní záměry na plochách Z13, Z15 až Z21 posoudit z hlediska možného negativního
vlivu na krajinný ráz, zachovat z hlediska krajinného rázu zahrady vně zastavěného území,
-

o

podmínka pořízení územní studie byla zapracována pro jmenovanou lokalitu do
doplňujících podmínek pro využití zastavitelných ploch – kap. C.2. Návrhové textové části
ÚP

zajištění této podmínky je dáno koncepcí odkanalizování – kap.D.2. Návrhové textové
části ÚP

respektovat podmínky vodoprávního úřadu,
-

podmínka byla zapracována pro dotčené lokality do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP
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o

provést posouzení a návrh opatření z hlediska střetu se stávajícím melioračním zařízením
(odvodnění drenáží) – lokality Z22, Z23, Z24.
-

podmínka byla zapracována pro jmenované lokality do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

Plochy rekreace individuální
o

u záměrů pro rekreaci zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod,
splaškových i dešťových. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala
negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy,
-

o

podmínka byla zapracována pro lokality individuální rekreace do koncepce odkanalizování
– kap.D.2. Návrhové textové části ÚP

respektovat podmínky vodoprávního úřadu
-

podmínka byla zapracována pro dotčené lokality do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

Plochy občanské vybavenosti
o

konkrétní záměr na lokalitě Z32 posoudit vzhledem k možnému významnému negativnímu
ovlivnění krajinného rázu,
-

o

záměr na lokalitě Z31 – (aktivní zóna v úzkém pruhu podél silnice II/385, převážná část plochy
Z31 v záplavovém území Q100 řeky Svratky) - respektovat podmínky vodoprávního úřadu
s ohledem na pasivní zónu záplavového území
-

o

zajištění této podmínky je dáno koncepcí odkanalizování – kap.D.2. Návrhové textové
části ÚP

respektovat podmínky vodoprávního úřadu,
-

o

respektování uvedených limitů využití území je dáno doplňujícími podmínkami pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

u záměrů zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i
dešťových. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy,
-

o

podmínka byla zapracována pro jmenovanou lokalitu do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

při realizaci stavby musí být respektována všechna ochranná pásma (např. vodních toků,
vodovodů a kanalizací, plynovodu, el. vedení atd.),
-

o

podmínka byla zapracována pro jmenovanou lokalitu do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

podmínka byla zapracována pro dotčené lokality do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

provést posouzení a návrh opatření z hlediska střetu se stávajícím melioračním zařízením
(odvodnění drenáží) – lok. Z32.
-

podmínka byla zapracována pro jmenovanou lokalitu do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch – kap. C.2. Návrhové textové části ÚP

Plochy smíšené výrobní
o

konkrétní záměry Z36 a Z37 realizovat tak, aby nebyly ohroženy plochou rozlivu Q100 řeky
Svratky,
-

o

plochy Z36 a Z37 byly upraveny tak, aby nezasahovaly do aktivní záplavové zóny.
Podmínka ochrany proti rozlivu Q100 byla zapracována pro jmenované lokality do
doplňujících podmínek pro využití zastavitelných ploch – kap. C.2. Návrhové textové části
ÚP

na plochách Z36 a Z37 realizovat linii izolační zeleně přiléhající k ploše pro přeložku
vysokotlakého plynovodu,
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-

o

konkrétní záměr Z39 realizovat tak, aby zůstal dostatečný prostor pro biokoridor procházející
po toku Lubě,
-

o

zajištění této podmínky je dáno koncepcí odkanalizování – kap.D.2. Návrhové textové
části ÚP

respektovat podmínky vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové území,
-

o

podmínka byla zapracována pro plochu Z39 do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch – kap. C.2. Návrhové textové části ÚP

v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových
poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy,
-

o

podmínka byla respektována, na ploše mezi plochami Z36, Z37 a přeložkou
vysokotlakého plynovodu je navržena plocha SR – smíšená rekreační, která slouží jako
přirozené vsakovací území. Podmínka byla zapracována do doplňujících podmínek pro
využití zastavitelných ploch – kap. C.2. Návrhové textové části ÚP

podmínka byla zapracována pro dotčené lokality do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

provést posouzení a návrh opatření z hlediska střetu se stávajícím melioračním zařízením
(odvodnění drenáží) – lok. Z36, Z37 (řešit v rámci podrobnější projektové dokumentace).
-

podmínka byla zapracována pro jmenované lokality do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch – kap. C.2. Návrhové textové části ÚP

Plochy výroby a skladování
o

konkrétní záměr na ploše Z42 realizovat tak, aby nebyl významně negativně ovlivněn krajinný
ráz (exponovaná poloha, území přírodního parku),
-

o

v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových
poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy,
-

o

podmínka byla zapracována, lokalita byla rozdělena na části Z41A a Z41B, část Z41B
byla zařazena do II. etapy výstavby

respektovat podmínky vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové území,
-

o

zajištění této podmínky je dáno koncepcí odkanalizování – kap.D.2. Návrhové textové
části ÚP

záměr Z41 rozdělit na část přiléhající ke stávající výrobní ploše a zbývající část zařadit do II.
etapy realizace (po naplnění ostatních ploch pro výrobu)
-

o

podmínka byla zapracována pro jmenované lokality do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

podmínka byla zpracována pro dotčené lokality do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

provést posouzení a návrh opatření z hlediska střetu se stávajícím melioračním zařízením
(odvodnění drenáží) – lok Z41 (řešit v rámci podrobnější projektové dokumentace).
-

podmínka byla zpracována pro jmenovanou lokalitu do doplňujících podmínek pro využití
zastavitelných ploch – kap. C.2. Návrhové textové části ÚP

Plochy sídelní zeleně
o

opatření nejsou navrhována

Plochy vodní a vodohospodářské
o

v maximální možné míře respektovat skladebné části ÚSES,
-

o

podmínka je dána koncepcí ÚSES – kap. E.2. Návrhové textové části ÚP

ohrázování a úpravy toku provést tak, aby odpovídaly přírodě blízkému způsobu řešení.
-

podmínka je stanovena v ÚP obecně pro vodní a vodohospodářské plochy (přípustné
využití ploch s rozdílným způsobem využití)
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Plochy dopravní infrastruktury
o

navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů.
-

zajištění této podmínky je dáno koncepcí odkanalizování – kap.D.2. Návrhové textové
části ÚP

Plochy veřejných prostranství
o

navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů.
-

zajištění této podmínky je dáno koncepcí odkanalizování – kap.D.2. Návrhové textové
části ÚP

Plochy technické infrastruktury
o

opatření nejsou navrhována

Plochy smíšené nezastavěného území
o

konkrétní záměry na realizaci skladebných částí ÚSES, plochy SX1 až 5, 9 realizovat podle
projektové dokumentace, použité sazenice dřevin musí být autochtonní a odpovídat STG
v místě realizace,
-

o

převedení orné půdy do TTP se solitéry dřevin u lokality SR7 vzhledem k aktivní zóně
záplavového území a s ohledem na záměr rekreace,
-

o

podmínka byla zpracována pro jmenované lokality do doplňujících podmínek pro využití
nezastavitelných ploch – kap. E.1.2. Vymezení ploch v krajině, oddíl Nezastavitelné
plochy – Návrhové textové části ÚP

podmínka byla zpracována pro jmenované lokality do doplňujících podmínek pro využití
nezastavitelných ploch – kap. E.1. Koncepce uspořádání krajiny – Návrhové textové části
ÚP

v rámci regionálního biokoridoru RBK 126 revitalizovat území s plochami tůní
-

podmínka je stanovena v ÚP obecně pro všechny přírodní plochy (přípustné využití ploch
s rozdílným způsobem využití)

Plochy přestavby
o

konkrétní záměr na ploše P5 (plocha smíšená obytná) detailně posoudit z hlediska vlivu
záměru na krajinný ráz,
-

o

respektovat podmínky vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové území – P2, P4,
-

o

plochy P2 a P4 byly z návrhu ÚP vyřazeny

při realizaci stavby musí být respektována všechna ochranná pásma (např. vodních toků,
vodovodů a kanalizací, plynovodu, el. vedení atd.),
-

o

podmínka zpracování územní studie byla zpracována pro jmenovanou lokalitu do
doplňujících podmínek pro využití zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a
C.3. Návrhové textové části ÚP

respektování uvedených limitů využití území je dáno doplňujícími podmínkami pro využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby – kap. C.2. a C.3. Návrhové textové části ÚP

u záměrů zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, splaškových i
dešťových. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.
-

zajištění této podmínky je dáno koncepcí odkanalizování – kap.D.2. Návrhové textové
části ÚP

Součástí územního plánu jsou monitorovací ukazatele pro sledování vlivů územně plánovací
dokumentace na životní prostředí. Sledování bude prováděno v pravidelných dohodnutých intervalech
z těchto hledisek:
Krajina – využití území:
Indikátor – zastavěná plocha, jednotka - % podílu zastavěné a nezastavěné plochy
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Krajina – veřejná zeleň:
2
Indikátor – realizovaná zeleň, jednotka – m
Vodní hospodářství a jakost vod:
Indikátor – podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka – % připojených objektů
(obyvatel)
Indikátor – provedená protipovodňová opatření, jednotka – ochráněná plocha v ha
Biodiverzita:
Indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných biocenter a
biokoridorů
Půda a horninové prostředí:
2
Indikátor – zábory půdy ZPF a PUPFL, jednotka - %/m nových záborů půdy

6.2. Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na území Natura 2000 nebo ptačí
oblasti
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na území Natura 2000 nebo ptačí oblasti nebylo požadováno.

6.3. Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území
Součástí návrhu územního plánu Tišnov je vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj
území, jehož součástí je posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí (zpracování
dokumentace SEA podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na §10i zákona č. 100/2001 Sb., o
posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Tišnov na udržitelný rozvoj území bylo 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. Na základě podrobného vyhodnocení bylo konstatováno:
Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že řešení návrhu ÚP Tišnov vytváří dostatečné předpoklady pro
budoucí vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje. Při řešení
ÚP byla respektována a naplněna podstata udržitelného rozvoje - vyváženost tří základních pilířů.
PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
o
ÚP vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj stabilizací stávajících výrobních areálů a návrhem
nových ploch; jsou vymezeny plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v sekundárním
sektoru (stávající a navržené plochy průmyslové výroby, plochy smíšené výrobní) a v terciálním
sektoru (stávající a navržené plochy komerčního občanského vybavení)
o
ÚP dále umožňuje rozvoj pracovních příležitostí v oblasti služeb a turistické infrastruktury (v rámci
ploch komerčního občanského vybavení a ploch smíšených obytných), vytváří podmínky pro
rozvoj různých forem cestovního ruchu, zejména poznávací turistiku, agroturistiku, ale také
cykloturistiku, apod. a zároveň stanovuje zásady a podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území
o
navržené koncepční zásady obsluhy jednotlivých částí města umožní zajistit dostatečné
technické vybavení a obsluhu území; vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny a vedení
cyklistických tras
o
ÚP umožňuje podnikání na vlastních pozemcích v rámci zastavěného území a zastavitelných
ploch smíšených obytných, které umožňují podnikání v oblasti služeb, turistického ruchu,
stravování a ubytování a podmíněně připouštějí drobnou výrobu
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PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
o
v rámci koncepce uspořádání krajiny ÚP stanovuje podmínky pro změny využití ploch a zásady
využívání krajiny, pro posílení ekologické stability území je vymezen územní systém ekologické
stability (ÚSES)
o
ÚP respektuje kulturní a přírodní hodnoty s legislativní ochranou, v rámci koncepce ochrany a
rozvoje hodnot území jsou stanoveny zásady a podmínky pro ochranu dalších kulturních a
přírodních hodnot, které nepožívají legislativní ochrany a je třeba je chránit; v rámci koncepce
ochrany a rozvoje hodnot území a koncepce uspořádání krajiny jsou stanoveny podmínky pro
ochranu krajinného rázu
o
navrženým uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití, podporou nemotorové dopravy a
stanovením zásad a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí
omezuje ÚP riziko negativních vlivů na prostředí (exhalace, hluk), podporuje zásady zdravého
sídla a vytváří územně technické podmínky pro kvalitní životní prostředí
o
eliminaci rizik přírodních katastrof řeší ÚP vymezením ploch pro protipovodňová a protierozní
opatření, v rámci koncepce uspořádání krajiny jsou stanoveny zásady pro ochranu proti
záplavám, zahrnující podmínky pro území s rizikem záplav
o
v rámci zpracování ÚP byly prověřovány různé alternativy umístění rozvojových ploch s ohledem
na dopad do ZPF; komplexním vyhodnocení celé škály aspektů (vazba na dosud platný ÚP,
dostupnost ploch, náročnost na obsluhu území, krajinný ráz, kvalita zemědělské půdy, zájmy
ochrany přírody, apod.) je předkládáno kompromisní řešení s minimem dopadů do zmíněných
oblastí
o
chátrající výrobní areál (tzv. brownfield - bývalá cihelna na Trnci) na východním okraji města je
v ÚP navržena (v rámci plochy přestavby) k obnově a opětovnému využití pro plochu smíšenou
výrobní
PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL
o
vymezením ploch pro bydlení (včetně ploch smíšených obytných), občanské vybavení a výrobu
vytváří ÚP podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury obyvatelstva a
udržení obyvatel v sídle; na problematiku starších obyvatel reaguje ÚP vymezením podmínek,
které umožňují umisťování veřejného vybavení sociálního charakteru (např. zařízení
zdravotnictví, domů s pečovatelskou službou, apod.) v rámci ploch smíšených obytných
o
ÚP vytváří podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení s důrazem na plochy se smíšeným využitím,
které umožňují širší spektrum činností a aktivit (polyfunkční využití území s odpovídající
vybaveností) a přináší oživení a zpestření struktury sídla; rozsah potřebných ploch pro obytnou
výstavbu je prověřen výpočtem ve vazbě na demografické podmínky (kap. 11.)
o
ÚP respektuje stabilizované plochy občanského vybavení a klade důraz zejména na zachování
ploch veřejného občanského vybavení; stávající plochy sportu ÚP stabilizuje a vymezuje nové
rozvojové plochy pro sport a rekreaci, které umožní zvýšení turistické atraktivity sídla a uspokojí
sportovní a rekreační potřeby obyvatel obce
o
pro rozvoj kvality života v sídle jsou maximálně respektovány stávající plochy veřejných
prostranství a jsou stanoveny podmínky pro jejich regeneraci, především v územích s
předpokladem sociálních kontaktů (náměstí, návsi, cesty pro pěší a cyklisty, zastávky hromadné
dopravy), včetně podmínek pro zachování a rozvoj sídelní zeleně
Koncepcí rozvoje dochází k posílení obytné a rekreační funkce a dále k umožnění rozvoje širšího
spektra pracovních příležitostí při minimalizaci dopadů do oblasti životního prostředí a přírodních
hodnot. Navržené řešení vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území svým komplexním řešením
účelného využití a prostorového uspořádání území, jehož cílem je dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Navržené řešení ve veřejném zájmu chrání
a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví a současně chrání krajinu jako rovnocennou složku prostředí života
obyvatel a základ jejich totožnosti. Koncepce rozvoje řešeného území je v souladu s cíli a úkoly
územního plánování - vytváří podmínky pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací budoucích.
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7.

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ
S T A N O V I S K O
k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu Tišnov

podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) vydané Krajským
úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (dále jen krajský úřad) jako věcně
a místně příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. e) zákona (dále také jen
„stanovisko SEA“).
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název koncepce:

Návrh územního plánu Tišnov

Charakter a rozsah koncepce:
Návrh územního plánu je bez variantního řešení.
Hlavními urbanistickými funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, obslužná, výrobní (plochy pro
podnikání) a částečně rekreační.
Město Tišnov má zpracovaný územní plán sídelního útvaru, který byl schválen v r. 1998.
Předkládaný nový návrh ÚP Tišnov je zpracován na základě „Zadání pro vypracování územního plánu
Tišnova“, které bylo schváleno Zastupitelstvem města dne 26.6.2008 č.u. ZM č.7/2008.
Dále byly respektovány požadavky vyplývající z pokynů pro vypracování 2. Návrhu ÚP, pokyny z
jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011 a pokyny vycházející
z pracovního jednání RM dne 22. 2. 2011.
Předmětem řešení územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území
v plochách s rozdílným způsobem využití, tak aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné
území.
Rozvoj města a jeho částí spočívá jednak v intenzivnějším využití zastavěného území (vymezení
ploch se smíšeným využitím) a dále ve využití ploch navazujících na zastavěné území. Hlavní rozvoj
urbanistické struktury města je navržen severním směrem (plochy bydlení) a jižním směrem (plochy
výrobní).
Na
jižním
a
severním
okraji
města
dochází
k rozšíření rekreačně - sportovní zóny. V místních částech je respektován a doplněn stávající
charakter urbanistické struktury.
A) PLOCHY SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ
Důvodem vymezení ploch smíšených centrálních je zachování pestrosti a mnohostrannosti funkčního
využití centra Tišnova jako jedné z priorit fungování města. Možnosti rozvoje centra jsou v
intenzivnějším
využití
stávajících
ploch
(např.
v
zázemí
zástavby
centra),
v prolukách a intenzivním využití tzv. přednádražního prostoru.
B) PLOCHY BYDLENÍ
Stabilizované plochy („čistého“) bydlení jsou vymezeny v okrajové klidové poloze města,
s převažující rodinnou zástavbou. Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech a bytových
domech jsou situovány v lokalitě tzv. Hony za Kukýrnou na severním okraji města, na kterou navazují
navržené plochy pro bydlení v bytových domech a rodinných domech, vzájemný poměr a prostorové
řešení určí územní studie.
C) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaném území je podpořena možnost variabilnějšího
způsobu využití území pro služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod. rozvoj ploch smíšených
obytných je vymezen v místních částech, v Tišnově jsou hlavní rozvojové plochy situovány podél
zatížených dopravních tahů, v plochách přiléhajících ke komunikacím, nebo k železnici.
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D) PLOCHY REKREACE
Vyčleněné stávající plochy rodinné rekreace a zahrádkářských osad jsou stabilizované. Nové plochy
nejsou navrženy, možná je dostavba stávajících lokalit.
E) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Jsou respektovány stabilizované plochy ve městě s důrazem na zachování ploch veřejného
občanského vybavení. Pro rozvoj veřejného občanského vybavení jsou vymezeny nové plochy pro
rozšíření hřbitova nové plochy komerčního občanského vybavení jsou navrženy podél silnice II/385
naproti benzince a při výjezdu z Tišnova směrem na sever nad sídlištěm Květnicí při silnici III/3773. V
případě potřeby je občanské vybavení umožněno rozvíjet intenzifikací stávajících zařízení nebo v
rámci smíšených ploch obytných. Hlavní rozvojové plochy sportu jsou navrženy v návaznosti na areál
koupaliště na jižním okraji města a v rámci přestavby lokality Ostrovec (mezi železnicí a řekou
Svratkou).
F) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Veřejná prostranství vytvářejí urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu území, krátkodobou
rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť. ÚP navrhuje veřejná prostranství ve formě
uličních prostorů pro obsluhu navržených ploch dopravní a technickou infrastrukturou.
G) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
Jsou respektovány stabilizované plochy veřejné zeleně, stabilizované plochy zeleně zahrad a zeleně
ostatní, která plní zejména funkci izolační a kompoziční. Nové plochy jsou navrženy převážně ve
vazbě na plochy bydlení a plochy smíšené obytné pro odclonění obytné zástavby od případných
negativních vlivů z výroby, dopravy apod.
H) PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
Převážná část stávajících ploch se nachází v pásu mezi vlečkou a železnicí (areál bývalé Modety,
areál technických služeb, areál SÚS, areál VaS), v lokalitě mezi benzinkou a řekou Svratkou u silnic
II/385 a II/379, v lokalitě Ostrovec podél silnice II/379, další areály vymezené jako stávající plochy
smíšené výrobní jsou rozptýleny v rámci zastavěného území města. Hlavní rozvoj v plochách
smíšených výrobních je navržen jižně od silnice II/385 v lokalitě Díly pod městem - „Mlýnisko“ a
„Hradčanská“. Zařízení podnikatelských aktivit (malé provozovny) se podmíněně připouštějí v rámci
ploch smíšených obytných.
I) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Plochy, které vytvářejí riziko narušení životního prostředí nejen samotnou výrobou, ale
i jejími druhotnými dopady. Stávající plochy pro průmyslovou výrobu jsou situovány severně od silnice
II/385 v průmyslové zóně Díly pod městem (mezi železnicí a silnicí II/385). Hlavní rozvoj je navržen
severně od silnice II/385 na ploše mezi stávajícími výrobními plochami – průmyslová zóna Díly pod
městem.
Návrh ÚP řeší technickou a dopravní infrastrukturu na potřebné úrovni. Jsou respektovány veškeré
přírodní, kulturní a urbanistické hodnoty a také limity využití území dle ÚAP ORP Tišnov.
Umístění území řešeného koncepcí (kraj, obec, katastrální území):
kraj:
okres:
obec:
k.ú.

Jihomoravský
Brno-venkov
Město Tišnov
Tišnov, Jamné u Tišnova, Hájek u Tišnova, Pejškov u Tišnova

Předkladatel koncepce:
IČ předkladatele:
Sídlo předkladatele:

Městský úřad Tišnov
00282707
nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

II. PRŮBĚH VYHODNOCENÍ
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí
územního plánu Tišnov“:
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Doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc., LÖW & spol., s.r.o., Vranovská 102, Brno, osoba oprávněná pro
posuzování vlivů na životní prostředí, autorizace ke zpracování dokumentace a posudku číslo
3745/595/OPV/93, ze dne 22.06.1993, prodloužení číslo 40841/ENV/06, a další prodloužení číslo
34727/ENV/11, je platná do 31.12.2016.
Návrh zadání
Návrh zadání územního plánu Tišnov byl odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje (dále jen krajský úřad) předložen dne 14.01.2008. Dne 31.01.2008 bylo pod č.j. JMK 5896/2008
vydáno
koordinované
stanovisko
ve
smyslu
§4
odst. 6
zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon) k Návrhu zadání územního plánu Tišnov se závěrem, že krajský úřad uplatňuje požadavek na
vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí.
Návrh územního plánu a veřejné projednání návrhu, průběh vyhodnocení vlivů územně
plánovací dokumentace na životní prostředí
Krajský úřad obdržel dne 14.12.2012 oznámení o projednání 2. návrhu územního plánu Tišnov ve
smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. Společné jednání se uskutečnilo dne 17.01.2013 v Tišnově.
Krajský úřad dne 27.02.2013 pod č.j. JMK 140662/2013 vydal stanovisko podle § 50 odst. 2, ve
kterém
byl
mj.
udělen
souhlas
podle
§
5
odst.
2
zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Žádost o stanovisko SEA spolu s vyjádřeními dotčených subjektů
obdržel krajský úřad od pořizovatele územního plánu dne 27.03.2013. V rámci projednání Návrhu
územního plánu Tišnov byly podány připomínky veřejnosti, které však nejsou takového charakteru,
který
by
měl
zásadním
způsobem
vliv
na
znění
stanoviska
k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – územního plánu Tišnov. Jednou z příloh žádosti o
stanovisko SEA byl také dopis od zpracovatele SEA hodnocení, Doc. Ing. arch. Jiřího Löwa, ze dne
18.03.2013, které je vyjádřením k otázce, zda zrušená koncepce Zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje má vliv na závěry a doporučení včetně návrhu ukazatelů vyplývající ze SEA
hodnocení. V uvedeném dopise zpracovatel SEA hodnocení sděluje, že „zrušená koncepce ZÚR
nemá vliv na návrh územního plánu Tišnov, tedy i na závěry a doporučení včetně návrhu ukazatelů
vyplývající ze SEA hodnocení.“
III. HODNOCENÍ KONCEPCE
Vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí a udržitelný rozvoj bylo zpracováno
v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce
V souvislosti s návrhovými plochami zařazenými do ÚP Tišnov byly nalezeny kladné vlivy a mírné až
střední negativní vlivy lokálního charakteru, které nezpůsobí nadměrnou zátěž životního prostředí a
neohrozí zdraví obyvatelstva.
Významným kladným vlivem, projevujícím se v řešeném území, bude vliv rozšíření sídelní krajinné
zeleně (včetně skladebných částí ÚSES).
Negativní vlivy byly identifikovány u ploch pro výrobu a komerční aktivity a ploch pro bydlení, zejména
zábory kvalitních půd ZPF a negativní vliv na krajinný ráz. Ostatní nalezené negativní vlivy lze
vhodnými navrženými opatřeními minimalizovat či vyloučit, jak je uvedeno v rámci opatření.
Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace)
Byly identifikovány kladné i záporné vlivy ÚP Tišnov na složky životního prostředí a zdraví
obyvatelstva a dále byly stanoveny srovnávací hodnoty (současný stav, pozaďové znečištění atd.) k
posouzení intenzity vlivu jednotlivých návrhů na složky životní prostředí:
- Vliv koncepce na ovzduší byl vztažen k případnému příspěvku navržených aktivit ke zvýšení,
případně ke snížení současné míry znečištění ovzduší.
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- Vliv koncepce na půdu byl hodnocen vzhledem ke kvalitě půdy na pozemcích navržených
k odnětí ze ZPF. Ukazatelem kvality a úrodnosti půdy byly třídy ochrany zemědělské půdy. Dále bylo
posuzováno, jak dané záměry ovlivňují erozi půdy (větrná, popř. vodní).
- Vliv koncepce na vodu byl posuzován vzhledem ke kvalitě (čistotě) a kvantitě povrchové a podzemní
vody. Specifické pro systém povrchových a podzemních vod je vysoká prostupnost a vzájemná
propojenost s ostatními složkami životního prostředí.
Důležitým ukazatelem je také charakter a intenzita proudění podzemních vod.
Povrchové vody (vodní toky a nádrže) jsou okolními funkčními plochami (bydlení, rekreace, výroba
atd.) ovlivňovány přímo. Vzhledem k sídlům je zvláště podstatné případné ohrožení zástavby
rozkolísanými průtoky s přívalovými vodami. Obvykle jsou ohrožená území stanovena jako záplavová
území a jsou prováděny úpravy odtokových poměrů v povodí, úpravy koryta a břehů (prohloubení,
ohrázovaní). Kvalita povrchových vod je často ohrožena erozními smyvy ornice, čemuž se dá zabránit
především protierozními opatřeními pro hospodaření na orné půdě v celém povodí. Podzemní vody
jsou obvykle ovlivňovány sekundárně, obvykle v důsledku nadměrných odběrů podzemní vody,
zvyšováním zpevněných ploch a znečištěním vody a půdy.
- Pro hodnocení vlivu na přírodu a krajinu byly použity přírodní limity a limity využití území.
Tato omezení vyplývají především ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a
z dalších právních předpisů. Přírodní limity v řešeném území:
- významné krajinné prvky – VKP vyplývající ze zákona, vyjmenované v § 3 písm. b) zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jsou: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy a dále VKP registrované (zápisem do seznamu významných krajinných prvků) či navržené k
registraci dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. Pro VKP platí ochranné podmínky obsažené v § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb.:
a) lesní porosty a jejich 50 m ochranné pásmo
b) zvláště chráněná území
c) přírodní parky
d) soustava NATURA 2000
e) památné stromy a jejich ochranná pásma
f) ÚSES
- Hodnocení vlivu koncepce na biosféru bylo provedeno jako srovnání současného stavu bioty
(rostlinstva a živočišstva) v zájmovém území a obecně předpokládaných dopadů navrhovaných
záměrů na rostliny a živočichy.
- Hodnocení vlivu na urbanizovaná území bylo provedeno jako srovnání současného stavu a
předpokládaných dopadů jednotlivých záměrů na urbanistickou strukturu a architekturu sídla a na
estetické hodnoty.
Konečná podoba návrhu ÚP Tišnov v jedné variantě byla posouzena v rozsahu přílohy zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plochy s identifikovaným významným (kladným i
záporným) vlivem na životní prostředí či zdraví obyvatelstva se staly hlavním předmětem SEA
hodnocení a byla navržena případná zmírňující opatření.
Významné požadavky a potenciální rozpory, zejména z hlediska životního prostředí a ostatních
skutečností pro udržitelný rozvoj, byly uplatňovány a řešeny již v průběhu práce na návrhu ÚP při
vzájemné komunikaci týmů zpracovatelů ÚP a týmu zpracovatelů SEA.
Dále bylo prověřeno, zda je návrh ÚP v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty
Jihomoravského kraje.
Návrhové plochy byly hodnoceny podle funkce: plochy pro bydlení, plochy pro výrobu a komerční
aktivity, plochy pro sídelní a krajinnou zeleň, občanské vybavení, plochy pro dopravu, plochy pro
protipovodňová opatření. Hodnocen byl jejich vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva a také
pravděpodobný vývoj území města Tišnov bez jejich uskutečnění (tzv. srovnání s nulovou variantou).
Hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno separátně dle složek životní prostředí (ovzduší,
voda, půda, příroda a krajina, biota). Intenzita nalezeného vlivu byla hodnocena ve stupnici jako:
významný vliv, mírný vliv až zanedbatelný vliv.
Vlivy na veřejné zdraví byly rámcově posuzovány s ohledem na imisní a hlukové zatížení a radonové
ohrožení.
Každá rozvojová plocha byla podrobena hodnocení spočívající v posouzení kvality životního prostředí
v okolí záměru před realizací, identifikace významných vlivů plynoucí z realizace záměru, návrhu
opatření pro vyloučení či zmírnění negativních vlivů a doporučení či nedoporučení realizace (případně
návrh varianty alternativní).
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Na základě výsledků hodnocení nebyly navrženy úpravy či vyloučení některých navrhovaných ploch
ÚP Tišnov, ale byly definovány podmínky a doporučení pro realizaci záměrů
na dané ploše s cílem předejít případným negativním vlivům na životní prostředí či posílit pozitivní
vlivy na životní prostředí. Tyto podmínky směřují k implementaci jednotlivých návrhů funkčního využití
území, a to prostřednictvím realizace konkrétních záměrů.
Posuzovaná koncepce po své realizaci bude mít kladný vliv na část složek životního prostředí i zdraví
obyvatel.
Posuzovaná koncepce je v souladu s cíli ochrany životního prostředí na celostátní i krajské úrovni a
obsahuje záměry, které přispějí k naplňování těchto cílů.
Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace)
Na základě návrhu územního plánu Tišnov, vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Tišnov
na životní prostředí a po posouzení výsledku veřejného projednání Krajský úřad Jihomoravského
kraje, odbor životního prostředí jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. e) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává ve smyslu
ustanovení § 10g a § 10i odst. 3 uvedeného zákona
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu územního plánu Tišnov
za předpokladu splnění následujících podmínek:
Plochy pro bydlení (plochy smíšené obytné):
- plochy na lokalitách Z10, Z11 nevyjímat celé ze ZPF vzhledem k předpokládanému negativnímu
vlivu na ZPF a krajinný ráz, ponechání části v ZPF (zahrady), zastavěnost ploch max. 20%
- konkrétní záměry na plochách Z13, Z15 až Z21, posoudit z hlediska možného negativního vlivu na
krajinný ráz, zachovat z hlediska krajinného rázu zahrady vně zastavěného území, na plochách Z15,
Z16, Z19 a Z20 zastavěnost ploch max. 20 %.
Plochy občanské vybavenosti:
- konkrétní záměr na lokalitě Z32 posoudit vzhledem k možnému významnému negativnímu ovlivnění
krajinného rázu,
- záměr na lokalitě Z31 (aktivní zóna v úzkém pruhu podél silnice II/385, převážná část plochy Z31 v
záplavového území Q100 řeky Svratky) - respektovat podmínky správce toku a vodoprávního úřadu s
ohledem na vymezené záplavové území,
Plochy smíšené výrobní:
- konkrétní záměry Z36 a Z37 realizovat tak, aby nebyly ohroženy plochou rozlivu Q100 řeky Svratky respektovat podmínky správce toku a vodoprávního úřadu s ohledem na vymezené záplavové území,
- na plochách Z36 a Z37 realizovat linii izolační zeleně přiléhající k ploše pro přeložku vysokotlakého
plynovodu,
- záměr na ploše Z39 realizovat tak, aby zůstal dostatečný prostor pro biokoridor procházející po toku
Lubě (LBK 13),
Plochy výroby a skladování:
- konkrétní záměr na ploše Z42 realizovat tak, aby nebyl významně negativně ovlivněn krajinný ráz
(exponovaná poloha, území přírodního parku),
- záměr v ploše Z41 B zařadit do II. etapy realizace (po naplnění ostatních ploch pro výrobu a
skladování),
Plochy vodní a vodohospodářské (Z63, Z64, Z65 a Z95):
- v maximální možné míře respektovat skladebné části ÚSES,
- ohrázování a úpravy toku provést tak, aby odpovídaly přírodě blízkému způsobu řešení.
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Plochy smíšené nezastavěného území:
- konkrétní záměry na realizaci skladebných částí ÚSES, plochy SX1 až 5, 9 realizovat podle
projektové dokumentace, použité sazenice dřevin musí být autochtonní a odpovídat STG
v místě realizace,
- převedení orné půdy do TTP se solitery dřevin u lokality SR7 vzhledem k aktivní zóně záplavového
území a s ohledem na záměr rekreace,
- v rámci RBK revitalizovat území s plochami tůní.
Plochy přestavby:
- konkrétní záměr na ploše P5 (plocha smíšená obytná) detailně posoudit z hlediska vlivu záměru na
krajinný ráz,
- respektovat podmínky správce toku a vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové území – P2, P4,
P3.
Požadujeme, aby uvedené podmínky byly zahrnuty do textové části územního plánu a komentovány
v příslušné části odůvodnění územního plánu. Ostatní podmínky navržené ve vyhodnocení SEA již
byly převzaty do textové části Návrhu ÚP Tišnov.
Návrh územního plánu bude dále obsahovat monitorovací ukazatele pro sledování vlivů
plánovací dokumentace na životní prostředí. Návrh bude rámcově vycházet z kapitoly č. 9.
ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí, případně
další jevy, které zpracovatel územního plánu případně orgány města vyhodnotí jako
Doporučuje se sledování z těchto hledisek:

územně
– Návrh
sledovat
důležité.

Krajina - využití území:
indikátor - zastavěná plocha, jednotka - % podílu zastavěné a nezastavěné plochy
Krajina – veřejná zeleň:
2
indikátor – realizovaná zeleň, jednotka - m
Vodní hospodářství a jakost vod:
indikátor – podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka - % připojených objektů/obyvatel
indikátor – provedená protipovodňová opatření, jednotka – ochráněná plocha v ha
Biodiverzita:
indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných biocenter a
biokoridorů
Půda a horninové prostředí:
2
indikátor - zábory půdy ZPF a PUPFL, jednotka %/m nových záborů půdy
Krajský úřad upozorňuje na ustanovení § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., které upravuje
další postup orgánu schvalujícího koncepci: „Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení o
schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze
stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.“
Stanovisko vydané podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb. není rozhodnutím podle
správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření
dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
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8.

Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle
§ 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé
požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.

Plochy pro bydlení (plochy smíšené obytné):


plochy v lokalitách Z10 a Z11 v k.ú. Jamné, navržené na východním okraji zástavby části
Jamné pro smíšené bydlení, byly z důvodu předpokládaného negativního vlivu na ZPF a
krajinný ráz (poloha v Přírodním parku Svratecká Hornatina), zapracovány do návrhu
územního plánu s omezujícími podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití a to:
stanovením zastavěnosti ploch max. 20%, zbývajících 80% budou tvořit zahrady. V grafické
části dokumentace není tato plocha zahrad samostatně vymezena, plochy jsou navrženy jako
zastavitelné plochy smíšené obytné, s celkovým záborem ZPF Z10 (1,70 ha – z toho 0,34 ha
bude zastavěná plocha, 1,36 ha bude zahrada ), Z11 (1,38 ha – z toho 0,28 ha bude
zastavěná plocha, 1,10 ha bude zahrada). Umístění objektů na pozemku územní plán neřeší,
předpokládá se, že zástavba bude situovaná podél navržených veřejných prostranství, se
zahradami situovanými směrem do krajiny. Ve 2. Návrhu ÚP byly rozvojové lokality znovu
změřeny a mohou se výměrou mírně lišit, z důvodu použití nového digitálního mapového
podkladu (např. lokalita Z10 (1,13 ha, 20% = 0,23 ha zastavěná plocha a plocha zahrady bude
0,90 ha).



konkrétní záměry na plochách Z13 v k.ú. Jamné a Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21 v k.ú.
Hájek u Tišnova, navržené v okrajových lokalitách místních částí pro smíšené bydlení, budou
posouzeny z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz a z toho ještě pro plochy Z15,
Z16, Z19 a Z20 je zapracována omezující podmínka z důvodu předpokládaného negativního
vlivu na ZPF a to: stanovením zastavěnosti ploch max. 20%, zbývajících 80% budou tvořit
zahrady. V grafické části dokumentace není tato plocha zahrad samostatně vymezena, plochy
jsou navrženy jako zastavitelné plochy smíšené obytné, s celkovým záborem ZPF Z15 (0,88 ha
– z toho 0,18 ha bude zastavěná plocha, 0,70 bude zahrada), Z16 (0,53 ha, z toho 0,11 ha
bude zastavěná plocha, 0,42 ha bude zahrada), Z19 (0,92 ha, z toho 0,18 ha bude zastavěná
plocha, 0,74 bude zahrada) a Z20 (0,28 ha, z toho 0,05 ha bude zastavěná plocha, 0,23 ha
bude zahrada). Umístění objektů na pozemku územní plán neřeší, předpokládá se, že
zástavba bude situovaná podél stávajících komunikací a navržených veřejných prostranství.
Podmínky jsou zapracovány do návrhu územního plánu kap.C.2. Zastavitelné plochy.

Plochy občanské vybavenosti:


konkrétní záměr v lokalitě Z32 v k.ú. Tišnov je nutné posoudit vzhledem k možnému
významnému negativnímu ovlivnění krajinného rázu. Podmínka je zapracována v kap.C.2.
Zastavitelné plochy, poněvadž v dané lokalitě na severním okraji zástavby města je třeba
umístit obchodní zařízení, plnící i další doplňkové funkce (jako např. parkování, zařízení pro
služby, kulturní a společenské vyžití, sport a rekreaci) a současně respektovat návaznosti na
stávající a navrženou zástavbu a přírodní fenomén Květnice, s návaznostmi na ÚSES a
krajinnou zeleň.



záměr v lokalitě Z31 (aktivní zóna v úzkém pruhu podél silnice II/385, převážná část plochy
100
Z31 leží v záplavovém území Q
řeky Svratky) – respektovat podmínky správce toku a
vodoprávního úřadu s ohledem na vymezené záplavové území bylo zapracováno do textové
části návrhu územního plánu kap.C.2. Zastavitelné plochy. V průběhu prací na územním plánu
bylo záplavové území aktualizováno a na základě poslední aktualizace se zmíněná plocha
100
nachází pouze v záplavovém území Q a proto je nutno se řídit podmínkami správce toku a
vodoprávního úřadu, které nejsou tak přísné, jako pro aktivní záplavové území.

Plochy smíšené výrobní:


konkrétní záměry na plochách Z36 a Z37 v k.ú. Tišnov realizovat tak, aby nebyly ohroženy
100
plochou rozlivu Q řeky Svratky – respektovat podmínky správce toku a vodoprávního úřadu
s ohledem na vymezené záplavové území. Podmínka byla zapracována do návrhu územního
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plánu kap. C.2. Zastavitelné plochy, vzhledem k nutnosti stanovit výškové podmínky pro
založení navržené zástavby s ohledem na možnost zaplavování navržených ploch.


podmínka, aby na těchto návrhových plochách, přiléhajících k přeložce VTL plynovodu byla
realizována liniová izolační zeleň je zapracována do návrhu územního plánu kap.C.2.
Zastavitelné plochy, z důvodu zajištění protipovodňové ochrany navržených ploch k zástavbě a
potřebě vytvoření pohledového odclonění navazující plochy smíšené rekreační od ploch
průmyslových.



záměr na ploše Z39 v k.ú. Tišnov realizovat tak, aby zůstal dostatečný prostor pro biokoridor
procházející po toku Lubě (LBK 13) – tato podmínka byla zapracována v kap.C.2. Zastavitelné
plochy, východní hranice návrhové plochy byla upravena a posunuta tak, aby podél vodního
toku zůstal dostatečný prostor pro lokální biokoridor.

Plochy výroby a skladování:


konkrétní záměr na ploše Z42 v k.ú. Jamné, pro VZd – drobnou zemědělskou výrobu,
realizovat tak, aby nebyl významně negativně ovlivněn krajinný ráz (exponovaná poloha, území
přírodního parku). Podmínka byla zapracována do návrhu územního plánu kap.C.2.
Zastavitelné plochy, vzhledem k možnosti negativního ovlivnění krajinného rázu byl zvolen
samostatný funkční typ pro danou plochu – drobná zemědělská výroba, který vychází
z předpokladu, že zde nebudou hmotově a výškově převýšené stavby, ale že plocha bude
sloužit pro ustájení ovcí, v souladu s venkovským charakterem části Jamné a že budou
respektovány podmínky Přírodního parku Svratecká hornatina.



záměr v ploše Z41B zařadit do II. etapy realizace (po naplnění ostatních ploch pro výrobu a
skladování). Z důvodu možného narušení celistvosti zemědělských pozemků a
nekoordinovaného postupu v zastavování návrhové plochy, projevující se v roztříštění a
následném obtížném využití navržené plochy k postupné průmyslové výstavbě v lokalitě Díly
pod městem, byla rozvojová plocha Z41 rozdělena na část Z41A, která navazuje na stávající
plochy průmyslové zóny a část Z41B, která zahrnuje větší část disponibilní plochy. Z důvodu
ochrany zemědělské půdy, byla tato část plochy zařazena do druhé etapy výstavby a je řešena
samostatným výkresem č. 1.7 Výkres pořadí změn v území.

Plochy vodní a vodohospodářské (Z63, Z64, Z65 a Z95):


v maximální možné míře respektovat skladebné části ÚSES a ohrázování a úpravy toku
provést tak, aby odpovídaly přírodě blízkému způsobu řešení. Podmínka byla zapracována do
návrhu územního plánu kap.C.2. Zastavitelné plochy, aby stanovila způsob ohrázování, který
bude řešen v navazujících stupních projektové dokumentace a který zajistí kromě
protizáplavové ochrany i další funkce, uvedené ve stanovisku.



plochy Z63, Z64 a Z65 jsou plochy určené pro protipovodňová opatření kolem řeky Svratky,
plocha Z95 je určená pro obnovení původního koryta místní vodoteče, která má odvádět vodu
z navrženého poldru, respektive přívalové dešťové vody z navazujících zemědělských ploch,
aby byla ochráněna zástavba před místními záplavami.

Plochy smíšené nezastavěného území:


konkrétní záměry na realizaci skladebných částí ÚSES, plochy SX1, SX2, SX3, SX4, SX5, Sx9
realizovat podle projektové dokumentace, použité sazenice dřevin musí být autochtonní a
odpovídat STG v místě realizace. Podmínka je zapracována v textové části dokumentace ÚP
kap.E.1.2. Vymezení ploch v krajině, skladebné části ÚSES zde tvoří severní hranici města a
budou první nárazovou a přechodovou zónou mezi zástavbou a krajinou. Proto je nutné, aby
zeleň odpovídala charakteru krajinného rázu a byla organicky začleněna do krajiny.



převedení orné půdy do TTP se solitéry dřevin u lokality SR7 vzhledem k aktivní zóně
záplavového území a s ohledem na záměr rekreace a v rámci RBK revitalizovat území
s plochami tůní.

Plochy přestavby:


konkrétní záměr na ploše P5 (plocha smíšená obytná) v k.ú. Tišnov detailně posoudit
z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz. Podmínka byla zapracována do návrhu územního

Územní plán Tišnov - odůvodnění

78



plánu kap.C.3 Plochy přestavby, vzhledem k nutnosti stanovit především výškové podmínky
pro navrženou zástavbu s ohledem na možnost negativního ovlivnění krajinného rázu.
respektovat podmínky správce toku a vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové území –
P3. Podmínka byla zapracována do návrhu územního plánu kap.C.3. Plochy přestavby,
vzhledem k nutnosti ochránit zástavbu před možností zaplavování. Plocha P3 byla z ploch
přestavbových vyřazena na základě zjištění, že se jedná o plochu stávajícího stavu, kde již tato
funkce dnes převažuje. Plochy přestavby P2 a P4 byly vyřazeny a byly vymezeny dle
stávajícího využití jako plochy VP. Namísto nich byla v lokalitě na Ostrovci na části plochy DZ
vymezena plocha přestavby pro OS, a to na pozemcích, které k těmto účelům zakoupilo Město
Tišnov.

Monitorovací ukazatele pro sledování vlivů ÚP na životní prostředí:
1) Krajina - využití území:
indikátor - zastavěná plocha, jednotka - % podílu zastavěné a nezastavěné plochy
Tišnov – zastavěná plocha 286,72 ha
Jamné, Hájek, Hajánky – zastavěná plocha23,17 ha
Pejškov – zastavěná plocha 8,65 ha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem – zastavěná plocha města
318,54 ha
Výměra katastrálního území Tišnova je 1713 ha (údaj z Českého statistického úřadu).
Podíl zastavěné plochy k nezastavěné je 18,6%.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Krajina – veřejná zeleň:
2
indikátor – realizovaná zeleň, jednotka - m
2

Výměra zeleně v katastrálním území Tišnova je 132 904 m (údaj z Českého statistického úřadu).
3) Vodní hospodářství a jakost vod:
indikátor – podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka - % připojených objektů/obyvatel
indikátor – provedená protipovodňová opatření, jednotka – ochráněná plocha v ha
Podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV je 100% (údaj z PRVK).
Podíl obyvatel připojených na vodovod je 98,5% (údaj z PRVK).
4) Biodiverzita:
indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných biocenter a
biokoridorů
Realizované skladebné části ÚSES: 0
5) Půda a horninové prostředí:
2
indikátor - zábory půdy ZPF a PUPFL, jednotka %/m nových záborů půdy
Zábor ZPF navržený územním plánem je 105,97 ha.
Problematika monitorovacích ukazatelů není předmětem řešení územního plánu, jednotlivé indikátory
neobsahují jasně definované zadání. Některé údaje, které bylo možno odvodit z územního plánu a
které jsou dostupné z veřejné databáze byly doplněny, ostatní nejsou v tomto dokumentu zaneseny.
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9.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

9.1. Vymezení zastavěného území
Hranice zastavěného území v zásadě kopíruje hranici intravilánu (zastavěné území k 1. 9. 1966)
zachycenou v mapách KN, rozšířenou o aktuální zastavěné nebo jinak využité pozemky. Na území
města Tišnova bylo vymezeno 24 zastavěných území:
Zastavěné území se upravuje dle aktuální katastrální mapy .
kód obce
584002
584002
584002
584002
584002

kód ZSJ
036706
036714
056600
118842
412058

název části města
Hajánky
Hájek
Jamné
Pejškov
Tišnov

počet zastavěných území
12
2
1
9

9.2. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje
jeho hodnot
9.2.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA
Základní koncepce rozvoje území vychází ze základní urbanistické struktury a hodnot řešeného
území. Základní koncepce rozvoje vychází z cíle úsporného fungování města spočívající v omezené
expanzi do volné krajiny se snahou o intenzifikaci zastavěného území, využitím proluk a obtížně
zemědělsky využívaných ploch, navazujících na současně zastavěné území. Základní koncepcí řešení
ÚP bylo dosáhnout takového vývoje, který přinese „maximální“ rozvoj v mezích možností území,
orientovaný na zachování a rozvíjení jeho hodnot a posílení kvality obytného prostředí. Hlavním cílem
řešení územního plánu je stanovení účelné koncepce využití území a jeho organizace tak, aby
přispívala k zajištění souladu ekonomického a kulturního rozvoje řešeného území s podmínkami
ochrany přírody, krajiny a životního prostředí - tzn. dnešní rozvoj nesmí být na úkor potřeb dalších
generací, zajištění souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Navržená
koncepce se promítá do jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje:
Hospodářský rozvoj:




byly vytvořeny územně technické podmínky pro podnikání a rozvoj cestovního ruchu
o

návrhem bezkolizního dopravního řešení

o

návrhem ploch pro výrobní a podnikatelské aktivity s dostupností i pro obce
regionu

vymezením smíšených ploch obytných, které drobnou výrobu a drobnou zemědělskou
činnost připouštějí, bylo umožněno podnikání na vlastních pozemcích v rámci
zastavěného území

Sociální soudržnost:


byly vytvořeny územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva
s kvalitním bytovým fondem, veřejným vybavením, splňující základní podmínky pro
rozvoj kvalitních lidských zdrojů
o



návrhem ploch pro bydlení s možností napojení na technickou infrastrukturu, byly
vytvořeny podmínky pro rozvoj hlavní funkce města – bydlení a tím byla
podpořena stabilizace společnosti kladným saldem přirozeného popř. migračního
demografického potenciálu města, zamezení odchodu zejména mladšího
obyvatelstva z města

vymezením smíšených ploch obytných byl podpořen trend rostoucího počtu obyvatel,
stabilizovat věkovou strukturu obyvatelstva
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vymezením podmínek využití území umožňující vytvářet pracovní místa, stabilizací
ploch pro sportovní a rekreační vyžití byly vytvořeny atraktivní podmínky pro rekreanty
a obyvatele obce

Kvalitní životní podmínky:


v uspořádání řešeného území byly zkoordinovány a regulovány urbanizační tlaky na
rozšiřování zástavby do krajiny, byly vytvořeny územně technické podmínky pro
vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem, veřejným
vybavením, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů



byly vymezeny plochy bydlení (všeobecné, individuální a hromadné), podporující
trend rostoucího počtu obyvatel, stabilizovat věkovou strukturu obyvatelstva,
zastavitelné plochy smíšené obytné byly vymezeny převážně v místních částech



byly vymezeny podmínky, umožňující vytvářet pracovní místa, stabilizací ploch pro
sportovní a rekreační vyžití za účelem vytvoření atraktivních podmínek pro
návštěvníky a obyvatele města
o

vytvořením podmínek pro rekreaci ve stávajících objektech, agroturistiku,
cykloturistiku, chalupaření a drobné služby

o

dořešením systému dopravní obsluhy a technické infrastruktury (zejména
odkanalizování a čištění odpadních vod)

9.2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ:
V řešeném území se nachází řada urbanistických, architektonických a přírodních hodnot území, které
jsou upomínkou na historický vývoj řešeného území a neporušené části krajiny. Hodnoty vymezené
v ÚAP byly v návrhu ÚP s ohledem na poznatky zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech
řešeného území upřesněny.
Ochrana je navržena z důvodu zachování kulturních a přírodních hodnot území a jejich okolí – hodnot,
které jsou chráněny legislativně a místních hodnot, které nejsou chráněny legislativně a vystihují
charakteristiky typické pro řešené území. Ochrana hodnot, zakreslených v grafické části, spočívá
v definování podmínek pro jejich zachování v kap. B.2.1. Ochrana a rozvoj kulturních a civilizačních
území a kap. B.2.3. Ochrana a rozvoj přírodních hodnot území a krajinného rázu – výrokové části ÚP.


kulturní hodnoty s legislativní ochranou jsou obsaženy v kap. 5.4. Vyhodnocení souladu návrhu
s limity využití území – odůvodnění ÚP.



kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty – objekty přispívající ke kulturnímu dědictví a
identitě sídel, které nepožívají zákonné ochrany památkové péče byly zařazeny do územního
plánu na základě doplňujících průzkumů a rozborů:

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj města a jeho částí formou
komplexního návrhu uspořádání a využití území města, při respektování stávajících hodnot území.
Navržené řešení respektuje zásady udržitelného rozvoje a koordinuje požadavky na ochranu hodnot
území:


navrhuje diferencovaný přístup k ochraně hodnot území



navrhuje podmínky pro rozvoj území, které zajišťují zachování, popř. kultivaci souladu přírodních a
civilizačních složek v území, respektuje limity využití území a podmínky pro ochranu životního
prostředí

Na základě syntézy ochranných režimů, kvality a charakteru prostředí je navržena diferenciace území
z hlediska ochrany a rozvoje hodnot území – je vymezeno:
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1.) ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER MĚSTA
Jedná se o území s největší koncentrací hodnot na území města, vytvářející obraz a charakter města.
Je vymezeno hranicí, která zahrnuje jednak historické jádro města (vymezené tímto územním plánem
na základě průzkumů a rozborů, předcházejících zpracování územního plánu) a plochy navazující na
historické jádro, s předpokladem současných i budoucích intenzivních městotvorných funkcí a vazeb.
Podmínky ochrany území jsou vyjádřeny ve výrokové části a zohledňují urbanistický a architektonický
charakter prostředí:
Urbanistický a architektonický charakter prostředí je dán:
o

o
o
o

charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm uzavřenosti a
celkovým působením na člověka (určující je forma zástavby – volná, kompaktní, měřítko prostoru,
koeficient zastavění)
strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková gradace, tvary a
orientace střech k uličním prostorům)
obrazem prostoru vytvářeným stylem, použitými materiály, barevností a urbanistickým mobiliářem
pohledovou exponovaností – nároží a objekty zakončující průhled ulicí, průhledy na dominanty,
pohledově exponované svahy

Prostory se zachovalou původní urbanistickou strukturou – svoji půdorysnou stopou a
hmotovým uspořádáním jsou dokladem historického vývoje města a místních částí a zahrnují:
o

historické jádro města

o

jádrová území v místních částech

2.) ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Jedná se o území s největší koncentrací hodnot na území místních částí, vytvářející obraz a charakter
místních částí, samostatných menších sídel. Území zahrnuje historický prostor sídla (náves, nebo
prostor podél hlavní obslužné komunikace) a plochy navazující na historické jádro, s původní
parcelací a zachovanou půdorysnou strukturou zástavby. Podmínky ochrany území jsou vyjádřeny ve
výrokové části a zohledňují urbanistický a architektonický charakter venkovského prostředí, který je
dán převažující zástavbou venkovských usedlostí a chalup, přízemní zástavbou s vjezdy pro
hospodářské stroje, záhumeními cestami a uspořádáním zástavby, umožňujícím hospodaření na
pozemcích ZPF a chov drobného domácího zvířectva.
3.) DOMINANTY URBANISTICKÉ STRUKTURY MĚSTSKÉHO I MÍSTNÍHO VÝZNAMU
Stavební dominanty jsou určujícími prvky pro kompozici hlavních prostorů ve městě i jeho místních
částech. Jejich funkce spočívá především v posílení prostorových kvalit hlavních městských prostorů
(náměstí, návsí), vytváření městotvorných vazeb a také hrají důležitou roli v panoramatu města,
působí proti ztrátě identity a nezaměnitelného obrazu města.
Stavební dominanty:
Tišnov





kostel sv. Václava – věž
radnice na náměstí – věž
rozhledna na Klucanině

Jamné



kaplička na návsi

Hájek



kříž na rozcestí

Pejškov



památkově chráněný objekt a vzrostlé stromy v centru sídla

Hlavní osy městotvorných vazeb:
o

rozhledna Klucanina – kostel sv. Václava – radnice – klášter Porta Coeli v Předklášteří

o

nemocnice – Riegrova ulice
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4.) VÝZNAMNÁ DROBNÁ ARCHITEKTURA
Významná drobná architektura vytvořená v průběhu vývoje města, je dokladem kulturní vyspělosti
obyvatel a její schopnosti a snaze zachovat tyto hodnoty budoucím generacím. Jedná se o prvky
drobné architektury, nepodléhající sice památkové ochraně, ale které jsou součástí kulturního dědictví
národa.
Objekty přispívající k identitě území:
Tišnov

Jamné

Hájek



kříž v obytné zástavbě směrem na Deblín



kaplička v areálu nemocnice



hraniční kámen v obytném domě ul. Jungmannova



kříž ul. Jungmannova



kašna na Kukýrně



kříž K Čimperku



pomník na křižovatce ulice Sv. Čecha



kříž na Trnci



kámen u železnice – ulice Olbrachtova



kříž U Střelnice



kříž Na hrádku



kaplička na nároží ulice Jungmannovy



kámen u kostela



kaplička v centru pč.68



selská usedlost naproti kapličce pč. 49



objekt občanského vybavení



hostinec na křižovatce



selská usedlost pč. 228



selská usedlost pč.1



selská usedlost pč.45



selská usedlost pč.35



selská usedlost pč. 83/2



kaplička, křížek a jeden strom na konci zástavby

Hajánky



kaplička, křížek a tři stromy na konci zástavby

Pejškov



selská usedlost pč.31



selská usedlost pč.9



selská usedlost pč.19/2



selská usedlost pč.15



hospodářský objekt pč.19/1



dva stromy u křížku



3 stromy v centru



křížek u selské usedlosti



selská usedlost

Stanoviska

5.) OBJEKTY CHARAKTERIZUJÍCÍ MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ A TRADICI
Tyto významné stavba a soubory staveb jsou vyznačeny v grafické části dokumentace výkresy č. II.6
a II.7 – Koordinační výkres, a byly vytipovány na základě průzkumů a rozborů. Jejich ochrana je
důležitá pro zachování kontinuity, historické paměti a doložení stavitelské vyspělosti v různých
vývojových etapách výstavby města.
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Architektonicky cenné stavby, soubory:
Tišnov –
současná
architektura






areál Penzionu pro důchodce ul. Králova
areál Dětský domov ul. Purkyňova
rodinný dům ul. Havlíčkova
rodinný dům ul. U Humpolky

Tišnov –
architektura
minulého století



školský areál (MŠ, ZŠ, hřiště ul. Smíškova)



areál nemocnice



občanská vybavenost Pod Klucaninou (Letní kino, MŠ, Restaurace)



občanská vybavenost ul. Květnická



sportovní areál Za Nádražím



koupaliště



ZŠ a gymnázium ul. Riegrova



ZŠ nám. 28. října



sokolovna - sportovní hala



radnice



Jamborův dům

Tišnov – zdařilé
modernizace

Historicky významné stavby:
Tišnov



barokní domy v historickém jádru, které nejsou zapsány v seznamu nemovitých
kulturních památek (Pernštýn)



středověké uličky (Koželužská, Jirchářská, Ševcovská)

OCHRANA PŘÍRODNÍCH A ENVIROMENTÁLNÍCH HODNOT ÚZEMÍ:


územním plánem jsou respektovány hodnoty s legislativní ochranou, kap. 5.4. Vyhodnocení
souladu návrhu s limity využití území



kromě území chráněných zák. 114/92 Sb., územní plán respektuje a navrhuje k rozšíření území
ekologicky cenná, jedná se o stávající drobnější lokality v rámci lesních pozemků na Klucanině a
navržených ploch v ochranném pásmu Květnice, v místech, kde je narušena přirozená ekologická
rovnováha území (mezi Květnicí a bytovkami, a mezi Květnicí a Domem s pečovatelskou službou)

Přírodní charakter prostředí je dán:
o

charakteristikami krajinného rázu, rozmanitostí ploch využívání území, krajinnými formacemi,
prostorovou diverzifikací, autochtonními druhy dřevin a jejich diverzifikací

OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ:


řešením ÚP Tišnov jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území,
spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí,
v dopravní dostupnosti částí obce, v dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny
k rekreaci apod.)

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:


řešením ÚP Tišnov jsou respektovány hranice negativních vlivů ze silniční a železniční
dopravy, (podmínky jsou stanoveny ve výrokové části územního plánu kap. B.2.3. Ochrany
zdravých životních podmínek a životního prostředí, výpočet hlukových pásem je obsahem
Odůvodnění, kap. 9.4.1. Koncepce dopravní infrastruktury), riziko negativních vlivů z provozů,
pásma ochrany prostředí a ochrana zemského povrchu, podzemních a povrchových vod je
zapracována do jednotlivých příslušných kapitol.
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9.3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
9.3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Urbanistická koncepce vychází ze stávající funkční a prostorové struktury města, respektuje historické
kvality města (náměstí, prostor s dominantou radnice a kostela), okolní krajinu, výrazně ovlivňující
možnosti rozvoje města. Urbanistická koncepce respektuje prioritu funkce bydlení (a jeho
doprovodných funkcí) funkci výroby, rekreace a krajinu. Rozvoj je směrován do ploch s nejmenší
mírou omezení s logickými vazbami na dopravní a technickou infrastrukturu, rozvojové plochy jsou
tedy navrženy pouze v návaznosti na zastavěné území. Z důvodu ochrany krajinného rázu je
zachována i nadále urbanistická struktura města sestávající z jednoho kompaktního celku města
Tišnova, a dvou samostatných místních částí venkovského charakteru Jamné, Hájek, Hajánky a
Pejškov, výrazně odlišných od hlavní části města.
Město je rozvíjeno jako kompaktní urbanistický celek svázaný se základními stavebními kameny –
náměstím a pravoúhlou uliční sítí. Rozvoj bydlení je zaměřen z důvodu zachování charakteru
zahradního města na rozšíření ploch převážně pro rodinné domy, pouze místy doplněné bytovými
domy max. do 3 nadzemních podlaží a podkroví nebo ustupující podlaží. Nové plochy pro bydlení jsou
navrženy v lokalitě na severním a severovýchodním okraji města v návaznosti na plochy stávající,
v místních částech města je respektován charakter rozvolněné zástavby.
Plochy pro výrobu a skladování jsou navrženy ve vazbě na stávající průmyslové zóny podél hlavního
dopravního tahu silnice II/385 mezi silnicí a železnicí, a mezi silnicí a řekou Svratkou jsou navrženy
plochy smíšené výrobní. Plochy pro rodinnou rekreaci a zahrádkaření doplňují stávající lokality.
Nároky na nové plochy občanského vybavení jsou uplatněny především pro komerční zařízení a
sportovně rekreační aktivity. Sport je rozvíjen v návaznosti na stávající lokality, komerční zařízení jsou
navržena na příjezdových komunikacích do města (s ohledem na předpoklad využívání obyvateli
z přilehlého regionu) a v návaznosti na plochy smíšené výrobní. Rozvoj občanské vybavenosti
v centru města je umožněn intenzifikací stávajících zařízení, přestavbami a dostavbami proluk.
Vymezením ploch se smíšeným využitím je omezena monofunkčnost ploch a je zajištěna rozmanitost
jejich využití, při dodržování zásad ochrany životního prostředí. Územní plán tak určuje cestu k
sevřenější a tím ekonomicky účelné (hospodárné) struktuře osídlení vlastního města, která je šetrná
vůči okolní otevřené krajině a která je s ohledem na dobrou kvalitu zemědělské půdy a vloženým
investicím (odvodnění, závlahy) důležitou hodnotou řešeného území.
Posouzení kontinuity návrhu ÚP s platným územním plánem obce
Koncepce rozvoje města navazuje na koncepci platného územního plánu. Územní plán posoudil
rozvojové plochy z platného ÚPN SÚ Tišnov a z větší části je přejímá do nového územního plánu.
Funkce výroby byla redukována ve střetu se záplavovým územím (průmyslová zóna Mlýnisko) a
rozšířena ve prospěch smíšeného využití. Plochy pro bydlení byly rozšířeny úměrně, v souladu
s omezujícími faktory (kvalita ZPF, koridory technické infrastruktury).
Územní plán posoudil rozsah stávajících ploch pro komerční zařízení (z toho pro obchodní prodej
přímému spotřebiteli). Plochy vymezené v platném ÚPN SÚ Tišnov pro tuto funkci byly rozšířeny (ne
však záborem volné krajiny, ale přehodnocením způsobu využití zastavitelných ploch v ÚPN SÚ) na
základě současných trendů, které kladou na tato zařízení zvýšené plošné požadavky, které řeší nejen
obchodní prodej, ale stále častěji i další doprovodné funkce jako jsou služby nevýrobního charakteru,
zařízení pro sport, rehabilitaci, kulturu apod.). Vytvářejí se tak nová společenská centra setkávání
obyvatelstva, upevňující sociální kontakty a soudržnost obyvatel.
Předmětem řešení územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území v plochách
s rozdílným způsobem využití, tak aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné území.
Rozvoj města a jeho částí spočívá jednak v intenzivnějším využití zastavěného území (vymezení
ploch se smíšeným využitím) a dále ve využití ploch navazujících na zastavěné území. Hlavní rozvoj
urbanistické struktury města je navržen severním směrem (plochy bydlení) a jižním směrem (plochy
výrobní a smíšené výrobní). Na jižním a severním okraji města dochází k rozšíření rekreačně sportovní zóny. V místních částech je respektován a doplněn stávající charakter urbanistické struktury.
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A)

PLOCHY SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ

Důvodem vymezení ploch je snaha o posílení funkce centra města, tj. vymezení samostatné plochy
s rozdílným způsobem využití s odpovídajícími podmínkami využití území, které upřednostňují využití
pro občanské vybavení. Zachování pestrosti a mnohostrannosti funkčního využití centra města
Tišnova je jedna z priorit fungování města.
o

B)

Plochy umožňují situování občanského vybavení městského a regionálního významu a
bydlení. Plochy jsou vymezeny ve stabilizovaném území historického centra města – území
vymezené ulicemi (Riegrova, Na Hrádku, Hřbitovní, Majorova, Cáhlovská. Nádražní,
Janáčkova a Dvořáčkova), zahrnující nově přednádražní prostor, který se stal nedílnou
součástí městotvorných vazeb a prostorů (hlavní příjezd a přístup do města). Území
soustřeďuje stávající zařízení veřejného a komerčního občanského vybavení městského i
regionálního charakteru se zázemím (městský úřad, kulturní zařízení, muzea a galerie,
nákupní střediska), terminál veřejné dopravy. Do ploch centra byl záměrně zahrnutý i
pozemek městského hřbitova (využívaný i jako park), a to z důvodu návaznosti na nový
navržený městský park. Možnosti rozvoje centra jsou v intenzivnějším a polyfunkčním využití
stávajících ploch (využití proluk a intenzivnějším využitím stávajících pozemků, ve využití
parteru domů orientovaných do náměstí, např. pro obchod a služby a intenzivním využití tzv.
přednádražního prostoru.
PLOCHY BYDLENÍ

Koncepce rozvoje spočívá ve stabilizaci stávajících ploch a v doplnění ploch pro bydlení se
zaměřením na smíšené – polyfunkční využití ploch. Stabilizované plochy bydlení jsou vymezeny v
okrajové klidové poloze města, s převažující rodinnou zástavbou. Hlavní rozvoj bydlení je orientován
na rozvoj bydlení v rodinných domech.
Plochy bydlení všeobecné – BV
o

Plochy jsou určeny pro bydlení městského charakteru – bydlení v rodinných domech a
bytových domech je zde ve vyvážené poměru, zahrady rodinných domů jsou menšího
rozsahu, využívané převážně k odpočinku (tzv. čisté bydlení), bytové domy jsou max. do 3 NP
a podkroví nebo ustupující podlaží. Jedná se o smíšenou zástavbu na severovýchodním okraji
města v lokalitě Hony za Kukýrnou, kde tento typ zástavby je již realizován na rozestavěné
části lokality. Výšková hladina zástavby je zde stanovena tak, aby zde nevznikl velký rozdíl
výšek mezi rodinnými domy (max. 2 NP s podkrovím) a bytovými domy (max. 3 NP
s podkrovím nebo ustupujícím podlažím) a nedocházelo tak ke vzájemnému negativnímu
ovlivňování (např. zastíněním objektů, zahrad a celkové ztrátě soukromí).

Plochy bydlení individuální – BR
o

Plochy jsou určeny pro bydlení městského charakteru – bydlení v rodinných domech se
zahradami okrasnými, užívanými převážně k odpočinku (tzv. čisté bydlení). Této
charakteristice odpovídá převážná část ploch bydlení ve městě. Je zastoupeno především
tradiční řadovou zástavbu o 1-2 podlažích, zástavbou vilového charakteru, obslouženou
z místních komunikací zklidněného charakteru. Pro rozvoj jsou navrženy plochy navazující na
zastavěné území nebo využívající proluky v zastavěném území. Zastavitelné plochy BR
v lokalitě Hony za Kukýrnou jsou navrženy k prověření územní studií, která upřesní charakter
a strukturu zástavby, její návaznost na zástavbu stávající a koncepci veřejných prostranství a
sídelní zeleně a bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování v těchto
plochách.

Plochy bydlení hromadné – BH
o

Plochy bydlení v bytových domech sídlištního charakteru se ve městě nacházejí v okrajových
lokalitách, nové monofunkční plochy pro hromadné bydlení nejsou územním plánem
navrhovány. Výstavba bytových domů je umožněna v plochách všeobecného bydlení,
v kombinaci se zástavbou rodinných domů nebo v některých plochách smíšených obytných
ve městě Tišnov.
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C)

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaném území je podpořena možnost variabilnějšího
způsobu využití území pro služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod.

D)

o

Plochy jsou určeny pro bydlení – v rodinných domech nebo v bytových domech městského
charakteru v Tišnově, občanské vybavení a podnikatelské aktivity poskytující služby
obyvatelstvu, bez negativního dopadu na životní prostředí a bydlení venkovského charakteru
v místních částech Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov, kde je navíc přípustné bydlení v
zemědělských usedlostech s většími užitkovými zahradami, s možností zemědělského
samozásobitelského hospodaření, drobné a řemeslné výroby bez negativního dopadu na
obytné prostředí. Je zastoupeno především tradiční přízemní venkovskou zástavbu, se
samostatnými vjezdy na pozemek ze záhumenní cesty.

o

Rozvoj ploch smíšených obytných v Tišnově je navržen zejména podél zatížených dopravních
tahů, v plochách přiléhajících ke komunikacím, nebo k železnici, kde nelze dosáhnout
podmínek pro čisté bydlení (plochy leží v blízkosti zdrojů hluku, exhalací nebo jiných
negativních vlivů)

o

Stabilizované plochy byly vymezeny v centru města, východně a severně od centra města,
podél železnice a části hlavních komunikací. Součástí těchto ploch jsou i bytové domy.
Důvodem vymezení je umožnění polyfunkčního využití území, ve kterém se kromě bydlení,
které v současnosti převládá, předpokládají intenzivní tlaky na budování komerčního
občanského vybavení, drobných provozoven apod.
PLOCHY REKREACE

Plochy rekreace – rodinná rekreace – RI
V území města, rekreačního charakteru, tradičně využívaného chataři a zahrádkáři vzniklo několik
rekreačních chatových lokalit, které však nikdy svým rozsahem nepřekročily únosnou míru, a staly se
organickou součástí struktury města. Krajina řešeného území disponuje vhodnými podmínkami pro
pěstování a zpracovávání ovoce a proto se tato činnost stala součástí systému individuální rekreace.
Tlaky na rozšiřování a vznik nových lokalit byly utlumeny omezenými plošnými možnostmi a rovněž
upřednostňováním trvalého bydlení před bydlením tzv. rekreačním.
Vyčleněné stávající plochy rodinné rekreace a zahrádkářských osad jsou stabilizované.
o

nové plochy nejsou navrženy, možná je dostavba stávajících lokalit. Důvodem pro stanovení
maximální velikosti zastavěné plochy rekreační je snaha udržet jednotný charakter rekreačních
lokalit a zamezit živelnosti v důsledku růstu požadavků na rozšiřování objektů a následnému
využívání k trvalému bydlení. V územním plánu je stanoveno, že zastavěnost pozemku je max.
20 %.

E)

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost – OV
Do těchto ploch byly zařazeny plochy umožňující výstavbu veřejného vybavení (školství, zdravotnictví,
sociální péče, kultury, správy města a církve). Zařízení, která jsou situovaná v centrální části města
jsou v územním plánu zahrnuta do ploch smíšených centrálních (SC). Některá zařízení jsou zahrnuta
do ploch se smíšeným využitím – plochy smíšené obytné, nebo i ploch bydlení, které občanské
vybavení připouštějí.
o

ve městě nejsou pro veřejné občanské vybavení vymezeny nové plochy - požadavky na
případný rozvoj chybějícího občanského vybavení (např. zařízení sociálního bydlení, zařízení
zdravotnictví, zařízení sociální péče – ubytování pro seniory, sociální bydlení) lze řešit
intenzivnějším využitím stávajících ploch a zařízení, nebo ploch, které občanské vybavení
připouštějí - přednostně plochy SC, SO), dále plochy BV a OK.
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Plochy občanského vybavení – komerční zařízení – OK
Do těchto ploch byly zařazeny plochy občanského vybavení komerčního charakteru (obchod, služby,
ubytování, stravování, prodejny velkoplošné typu market). Koncepce spočívá ve stabilizaci stávajících
ploch a návrhu nových ploch.
o

nové plochy komerčního občanského vybavení jsou navrženy podél silnice II/385 naproti
benzinky při výjezdu z Tišnova směrem na severozápad a v prostoru nad sídlištěm pod Květnicí
u silnice III/3773 směrem na Lomnici

o

pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace, obchody, je možno
umisťovat do jiných ploch, např. ploch smíšených centrálních, obytných a dalších, které tyto
zařízení připouštějí; v plochách smíšených obytných jsou plochy občanského vybavení
komerčního přípustné

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – OS
Plochy pro sport budou i nadále soustředěny do 3 hlavních lokalit – sportovního areálu na Ostrovci (za
nádražím), u koupaliště a na Trnci. V prostoru města jsou další hřiště, jednak jsou to hřiště školní a
tělovýchovná, jednak jsou to veřejně přístupná hřiště v plochách bydlení.
o

hlavní rozvojové plochy sportu jsou navrženy v návaznosti na areál koupaliště na jižním okraji
města, hřiště v rámci přestavby lokality Ostrovec a rozšíření plochy na Trnci

o

další plochy pro sport nebyly navrženy, např. dětská hřiště lze realizovat v případě potřeby
v plochách, které tato hřiště připouštějí, např. v plochách veřejných prostranství a veřejné
zeleně vymezených ve městě. Hřiště (a nejen ta dětská) budou dále vymezena v podrobnější
dokumentaci (územních studiích) řešících rozvojovou plochu smíšenou obytnou, navrženou na
severním okraji města a další rozvojové plochy pro bydlení.

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport specifické – Osx
Plocha pro specifickou tělovýchovu a sport je navržena v lokalitě Hony za Kukýrnou, v jihovýchodní
části, vyčleněné z plochy parku – veřejné zeleně. Specifický regulativ pro tuto plochu je stanoven
z důvodu ochrany krajinného rázu, aby zde nemohla být realizovaná výškově nebo hmotově
předimenzovaná stavba a z důvodu zajištění volného přístupu veřejnosti, poněvadž má sloužit stejně
jako celá parková plocha pro pohyb, relaxaci a odpočinek obyvatel severní části města.
Plochy občanského vybavení – hřbitovy – OH
Hřbitov se nachází v severovýchodní části města, v předprostoru hřbitova je veřejné prostranství
s možností parkování. Budoucí problém malé kapacity hřbitova je řešen. viz odůvodnění, kap. 9.1.4.
Za hřbitovem je navržena plocha veřejných prostranství pro obsluhu hřbitova.
o

budoucí problém malé kapacity hřbitova je řešen plochou (Z30) pro rozšířením hřbitova, kde je
možné kromě plochy pro pohřbívání umístit i smuteční obřadní síň. Hřbitov nemá vyhlášené
ochranné pásmo okolo veřejného pohřebiště, proto ÚP řeší ochranu jeho piety návrhem 100m
pásma ochrany prostředí a stanovuje podmínky pro využití ploch v tomto pásmu

F)

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Do ploch veřejných prostranství byly zařazeny plochy náměstí, návsí, dopravně zklidněných ulic a
obslužných komunikací. Veřejná prostranství vytváří urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu
území, krátkodobou rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť. Parky a rozsáhlejší
veřejná zeleň, které jsou podle ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, též veřejným prostranstvím, byly vzhledem ke svému specifickému charakteru
samostatně vymezeny v rámci ploch sídelné zeleně.
o

ÚP navrhuje veřejná prostranství ve formě samostatných pěších propojení a uličních prostorů
pro obsluhu navržených ploch dopravní a technickou infrastrukturou

G)

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

Plochy sídelní zeleně (Z) – jsou vymezeny z důvodu potřeby odlišit na území města plochy, ve kterých
převažuje zeleň, bez možnosti parkování vozidel a obsluhy území tak, jak je umožněno v plochách
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veřejných prostranství, určených pro dopravní obsluhu a obsluhu technickou infrastrukturou, tzn.
plochy pro umístění pozemní komunikace. Jsou dále členěny na ZP – veřejnou zeleň, parky, ZZ –
zeleň zahrad a ZI – zeleň ostatní a izolační.
Tento druh plochy není uveden ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., ale parky a veřejná zeleň jsou dle ust. §
34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, také veřejným prostranstvím.
Plochy sídelní zeleně – veřejná zeleň, parky – ZP
Jsou respektovány stabilizované plochy veřejné zeleně a zeleně parkové ve městě
v centru města je navržen na území městských a soukromých zahrad městský park (plocha
veřejné zeleně ZP/Z 50), která zde plní funkci městotvornou a kompoziční

O

Plochy sídelní zeleně – zeleň zahrad – ZZ
Jsou respektovány stabilizované plochy zeleně zahrad.
nové plochy ZZ jsou navrženy převážně ve vazbě na plochy stávající, v Tišnově jsou to plochy
mezi železnicí a vlečkou (Z56 a Z57), které zde plní také funkci odclonění obytné zástavby od
negativních vlivů zejména z dopravy.

O

Plochy sídelní zeleně – zeleň ostatní a izolační – ZI
Jsou respektovány stabilizované plochy zeleně ostatní a izolační.
nové plochy jsou navrženy převážně ve vazbě na plochy bydlení a plochy smíšené obytné pro
odclonění obytné zástavby od případných negativních vlivů z výroby, dopravy apod.

O
H)

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

Převážná část stávajících ploch smíšených výrobních SV se nachází v pásu mezi silnicí II/385 a
železnicí (průmyslová zóna – Díly pod městem, Červený Mlýn – stávající plocha (areály ČSAD, bývalý
Slavimex, autoservis) mezi čerpací stanicí pohonných hmot (Benzina) a řekou Svratkou, dále jsou
rozsáhlejší stávající plochy smíšené výrobní situovány v lokalitě Trnec podél silnice II/379, další se
nachází na území mezi železnicí a vlečkou (např. areál bývalé Modety, areál technických služeb a
Správy a údržby silnic, VaS, a.s.), další areály jsou rozptýleny v rámci zastavěného území města
hlavní rozvoj je navržen jižně od silnice II/385 ve smíšené průmyslové zóně Mlýnisko

o

Výrobní zóna Mlýnisko – jižně od silnice II/385 byla výrazně prostorově redukována oproti
původním předpokladům. Ochrana přírody a rozsáhlé záplavové území zde byly upřednostněny
před zájmy podnikatelskými. Rozvojové plochy jsou součástí dlouhodobé strategie města
situovat podnikatelské aktivity (které nelze z hlediska negativních vlivů, ať už z vlastních
provozů či dopravy, umísťovat např. do blízkosti bydlení a veřejného občanského vybavení), na
hlavních dopravních tazích (silnice, železnice).
menší rozvojová plocha je vymezena v lokalitě Trnec pod silnicí II/379 směrem na Drásov
přestavbová plocha smíšená výrobní je navržena na pozemcích areálu nefunkční cihelny
zařízení podnikatelských aktivit jako např. výroby, výrobních služeb se podmíněně připouští (tj.
za stanovených podmínek) v rámci ploch smíšených obytných

o
o
o
I)

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

Plochy, které vytvářejí riziko narušení životního prostředí nejen samotnou výrobou, ale i jejími
druhotnými dopady.
Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba – VP
o

Do těchto ploch byly zařazeny stěžejní výrobní zóny, založené při hlavním dopravním tahu
silnice II/385, mezi silnicí, železnicí a řekou Svratkou. Koncepce počítá s rozvojem výrobních
zón v souladu s platným územním plánem a jeho změnami, a to v návaznosti na stabilizované
plochy. Hlavní rozvoj je navržen severně od silnice II/385 na ploše mezi stávajícími výrobními
plochami v lokalitě Díly pod Městem. Rozvojové plochy jsou součástí dlouhodobé strategie
města situovat výrobu na hlavních dopravních tazích (silnice, železnice).
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Plochy výroby a skladování – drobná průmyslová výroba, služby – VS
o

Plocha pro drobnou průmyslovou výrobu, služby je vymezena na hranici místních částí Jamné
a Hájek pro stolařství a jeho rozšíření. Na území Tišnova nebyly plochy VS vymezeny, plochy
pro lehkou výrobu a služby byly samostatně specifikovány v rámci ploch výroby a skladování

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba drobná – VZd
Plochy slouží pro umístění zemědělských areálů a provozoven rostlinné a živočišné výroby.
o

Zemědělská výroba není na území města Tišnova zastoupena. Pouze v části Jamné je plocha
na severním okraji zástavby určená pro ustájení ovcí. V dostatečné vzdálenosti od ploch
s funkcí bydlení a v takovém rozsahu, aby nebyly narušeny krajinné hodnoty a podmínky
ochrany Přírodního parku Svratecká hornatina. V krajině z důvodu ochrany krajinného rázu se
připouštějí pouze stavby pro zemědělství a lesnictví typu lehkých přístřešků (např. seníky,
otevřené přístřešky pro dobytek na sezónní pastvě, včelíny) a výběhy a ohrady pro dobytek.

9.3.1. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

PLOCH,

PLOCH

PŘESTAVBY

A

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
Stabilizované plochy - území, sestávající ze souboru převážně zastavěných pozemků, vymezené
hranicí zastavěného území. Stabilizované plochy jsou jedním z hlavních stavebních kamenů struktury
města, jsou základem „obrazu města“, což však neznamená, že v těchto územích nemůže docházet k
drobným doplněním a transformacím. V zastavěném území lze umisťovat stavby nebo provádět jejich
změny a změny jejich využití, pokud je jejich funkce v souladu s podmínkami využití ploch.
Plochy změn (rozvojové plochy - lokality) - plochami změn - rozvojovými plochami - jsou
zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy navržené ke změně způsobu využití v nezastavěném
území. Rozvojové lokality jsou identifikovány písmenem a číselnou řadou. Písmeno před číslem
označuje, zda se jedná o plochu zastavitelnou (písmeno Z), plochu přestavby (písmeno P), nebo
plochu v nezastavěném území (číselné označení bez písmena).


zastavitelné plochy - jsou navrženy ve vazbě na zastavěné území, výjimečně v krajině (např.
plochy pro zemědělskou výrobu). V zastavěném území jsou zastavitelné plochy navrženy
v případě, že se jedná o návrh na zemědělské půdě. Do zastavitelných ploch byly zařazeny
pozemky s vydaným územním rozhodnutím.



plochy přestavby - plochy přestavby jsou vymezeny v případě, že navržená zástavba mění
funkční využití již existující urbanistické struktury, často si vyžadují demolici staveb



plochy navržené v nezastavěném území - jedná se o plochy navržené v krajině, ve kterých
nelze stavět stavby neuvedené v ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona - plochy sloužící např. pro
posílení přírodního prostředí (plochy pro chybějící části ÚSES, plochy krajinné zeleně, interakční
liniové prvky), plochy pro zlepšení podmínek rekreace při respektování přírodního prostředí

1.) ZASTAVITELNÉ PLOCHY
ozn.
plochy
Z1

katastrální způsob odůvodnění využití území
území
využití
plochy
 plocha navržená pro individuální bydlení v rodinných domech, je součástí
Tišnov
BR
hlavní rozvojové lokality pro bydlení tzv. Hony za Kukýrnou. Lokalita rozvíjí
bydlení severovýchodním směrem, kde jsou vhodné podmínky pro bydlení
jako je dobré životní prostředí s minimem limitujících faktorů (hluk, prašnost
a exhalace z dopravy a průmyslu), technických omezení, jako jsou ochranná
pásma technické infrastruktury
 výšková hladina zástavby byla stanovena pro rodinné domy bez omezení, tj.
max. 2NP a podkroví, poněvadž se jedná o okrajovou lokalitu, přecházející
do volné krajiny (zemědělský půdní fond) a zástavbu, která by neměla
negativně ovlivňovat okolní zástavbu (zastínění, ztráta soukromí a pod).
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ozn.
plochy

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

katastrální způsob odůvodnění využití území
území
využití
plochy
 intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby zajistila podmínky pro
zasakování dešťových vod na vlastním pozemku a zaručila převažující podíl
zeleně nad zastavěnými plochami, plocha je součástí vymezeného území,
ve kterém je rozhodování o změnách podmíněno pořízením územní studie
 plocha navržená pro individuální bydlení v rodinných domech, je součástí
Tišnov
BR
hlavní rozvojové lokality pro bydlení tzv. Hony za Kukýrnou. Lokalita rozvíjí
bydlení severovýchodním směrem, kde jsou vhodné podmínky pro bydlení
jako je dobré životní prostředí s minimem limitujících faktorů (hluk, prašnost
a exhalace z dopravy a průmyslu), technických omezení, jako jsou ochranná
pásma technické infrastruktury nebo záplavové území řeky Svratky.
Navržená plocha ukončuje zástavbu na severovýchodní hranici města.
 výšková hladina zástavby byla stanovena pro rodinné domy bez omezení, tj.
max. 2NP a podkroví, poněvadž se jedná o okrajovou lokalitu, přecházející
do volné krajiny (zemědělský půdní fond) a zástavbu, která by neměla
negativně ovlivňovat okolní zástavbu (zastínění, ztráta soukromí a pod).
 intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby zajistila podmínky pro
zasakování dešťových vod na vlastním pozemku a zaručila převažující podíl
zeleně nad zastavěnými plochami, plocha je součástí vymezeného území,
ve kterém je rozhodování o změnách podmíněno pořízením územní studie
 plocha navržená pro individuální bydlení v rodinných domech, je součástí
Tišnov
BR
hlavní rozvojové lokality pro bydlení tzv. Hony za Kukýrnou. Lokalita rozvíjí
bydlení severovýchodním směrem, kde jsou vhodné podmínky pro bydlení
jako je dobré životní prostředí s minimem limitujících faktorů (hluk, prašnost
a exhalace z dopravy a průmyslu), technických omezení, jako jsou ochranná
pásma technické infrastruktury nebo záplavové území řeky Svratky.
Navržená plocha ukončuje zástavbu na severovýchodní hranici města.
 výšková hladina zástavby byla stanovena pro rodinné domy bez omezení, tj.
max. 2NP a podkroví, poněvadž se jedná o okrajovou lokalitu, přecházející
do volné krajiny (zemědělský půdní fond) a zástavbu, která by neměla
negativně ovlivňovat okolní zástavbu (zastínění, ztráta soukromí a pod).
 intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby zajistila podmínky pro
zasakování dešťových vod na vlastním pozemku a zaručila převažující podíl
zeleně nad zastavěnými plochami, plocha je součástí vymezeného území,
ve kterém je rozhodování o změnách podmíněno pořízením územní studie
 plocha navržená pro individuální bydlení v rodinných domech, je součástí
Tišnov
BR
hlavní rozvojové lokality pro bydlení tzv. Hony za Kukýrnou. Lokalita rozvíjí
bydlení severovýchodním směrem, kde jsou vhodné podmínky pro bydlení
jako je dobré životní prostředí s minimem limitujících faktorů (hluk, prašnost
a exhalace z dopravy a průmyslu), technických omezení, jako jsou ochranná
pásma technické infrastruktury nebo záplavové území řeky Svratky.
Navržená plocha ukončuje zástavbu na severovýchodní hranici města.
 výšková hladina zástavby byla stanovena pro rodinné domy bez omezení, tj.
max. 2NP a podkroví, poněvadž se jedná o okrajovou lokalitu, přecházející
do volné krajiny (zemědělský půdní fond) a zástavbu, která by neměla
negativně ovlivňovat okolní zástavbu (zastínění, ztráta soukromí a pod).
 intenzita využití pozemků byla stanovena tak, aby zajistila podmínky pro
zasakování dešťových vod na vlastním pozemku a zaručila převažující podíl
zeleně nad zastavěnými plochami, plocha je součástí vymezeného území,
ve kterém je rozhodování o změnách podmíněno pořízením územní studie
 plocha pro bydlení v rodinných domech mezi stávajícími rodinnými a
Tišnov
BR
bytovými domy v lokalitě Hony za Kukýrnou. Územní studie prověří způsob
zástavby a upřesní podmínky pro její využití. Rozhodování o změnách v této
ploše je podmíněno pořízením územní studie
 plocha pro bydlení v rodinných domech mezi stávajícími rodinnými a
Tišnov
BR
bytovými domy v lokalitě Hony za Kukýrnou. Územní studie prověří způsob
zástavby a upřesní podmínky pro její využití. Rozhodování o změnách v této
ploše je podmíněno pořízením územní studie
 plocha uzavírá blok zástavby RD po jižní straně silnice II/379 Deblín a
Tišnov
SO
ukončuje oboustranně obestavěnou ulici (veřejné prostranství). Plocha
přechází do krajinné zeleně na západním okraji katastru, částí navazuje na
plochu pro rozvoj sportovně rekreační zóny u koupaliště. OS/V Z33.
 výšková regulace zástavby max. 1NP + podkroví je stanovena s ohledem na
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ozn.
plochy

Z8

Z9

Z10

katastrální způsob odůvodnění využití území
území
využití
plochy
charakter okolní zástavby – přízemní zástavba, tvořící přechod do volné
krajiny.
 nosná plocha pro smíšené bydlení navazuje na plochu sídliště Pod Květnicí
Tišnov
SO
a Dům s pečovatelskou službou. Rozvojové možnosti v této lokalitě jsou
limitovány hlavními vodovodními řady (propojení VDJ Květnice s VOV vírský oblastní vodovod), tvořící severní hranici města. Nová zástavba
umožňuje i situování staveb, zařízení a činností občanského vybavení a
služeb a odpovídá současnému využití okolního území. Výšková regulace
zástavby max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží je stanovena
s ohledem na výšku okolní zástavby a ochranu panoramatu města.
 prostorové regulativy prověří územní studie a stanoví podrobnější podmínky
pro využití území. Rozhodování o změnách v této ploše je podmíněno
pořízením územní studie
 plocha na severním okraji zástavby, umožňuje vlastníkům pozemků bydlení
Jamné u
SO
s menším hospodářstvím, aniž by došlo k narušení pohody bydlení a
Tišnova
narušení krajiny, která je v tomto prostoru chráněná podmínkami PP
Svratecká hornatina
 plocha na severním okraji zástavby, umožňuje vlastníkům pozemků bydlení
Jamné u
SO
s menším hospodářstvím, aniž by došlo k narušení pohody bydlení a
Tišnova
narušení krajiny, která je v tomto prostoru chráněná podmínkami PP
Svratecká hornatina
 podmínka prověření plochy Z10 SO posouzením vlivu na krajinný ráz byla
zařazena jako závazná, vzhledem k předpokládanému negativnímu vlivu na
ZPF a krajinný ráz a upřesněna podmínkou ponechání části pozemku
(zahrady) v ZPF. Proto zde byla stanovena zastavěná plocha pozemku
max. 20%, která umožní ponechání zahrady na vnějším okraji zástavby
v ZPF.

Z11

Jamné u
Tišnova

SO

Z12

Jamné u
Tišnova

SO

Z13

Jamné u
Tišnova

SO

Z14

Jamné u
Tišnova

SO

Z15

Hájek u
Tišnova

SO

Z16

Hájek u

SO

 plocha na severním okraji zástavby, umožňuje vlastníkům pozemků bydlení
s menším hospodářstvím, aniž by došlo k narušení pohody bydlení a
narušení krajiny, která je v tomto prostoru chráněná podmínkami PP
Svratecká hornatina
 podmínka prověření plochy Z11 SO posouzením vlivu na krajinný ráz byla
zařazena jako závazná, vzhledem k předpokládanému negativnímu vlivu na
ZPF a krajinný ráz a upřesněna podmínkou ponechání části pozemku
(zahrady) v ZPF. Proto zde byla stanovena zastavěná plocha pozemku
max. 20%, která umožní ponechání zahrady na vnějším okraji zástavby
v ZPF.
 plocha v oblouku silnice II/377, navazuje na restaurační zařízení a slouží pro
bydlení majitele. Zástavba bude situovaná v dostatečné vzdálenosti od
silnice tak, aby nezhoršila částečně omezené rozhledové poměry na silnici
II. třídy.
 plocha umožňující situování 1 RD, na ploše přiléhající k účelové komunikaci
na konci souvislé zástavby u hranice k.ú., řeší požadavek občanů na
výstavbu podél páteřní komunikace
 podmínka prověření plochy Z13 SO posouzením vlivu na krajinný ráz byla
zařazena jako závazná, vzhledem k možnému negativnímu vlivu na krajinný
ráz a upřesněna podmínkou zachování z hlediska krajinného rázu zahrady
vně zastavěného území.
 plocha umožňující situování 1 RD, na ploše přiléhající k účelové komunikaci
na konci souvislé zástavby u hranice k.ú., řeší požadavek občanů na
výstavbu podél páteřní komunikace
 plocha umožňující situování 1 RD, na ploše přiléhající k silnici III/37711, řeší
požadavek občanů na výstavbu podél páteřní komunikace a zachovává
charakter rozvolněné zástavby ve svažitém, pohledově exponovaném terénu
 podmínka prověření plochy Z15 SO posouzením vlivu na krajinný ráz byla
zařazena jako závazná, vzhledem k možnému negativnímu vlivu na krajinný
ráz a upřesněna podmínkou zachování z hlediska krajinného rázu zahrady
vně zastavěného území. Proto zde byla stanovena zastavěná plocha
pozemku max. 20%, která umožní ponechání zahrady na vnějším okraji
zástavby v ZPF.
 plocha umožňující situování 1 RD, na ploše přiléhající k silnici III/37711 na
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ozn.
plochy

Z17

Z18

Z19

Z20

Z21

Z22

Z23
Z24
Z25
Z26

katastrální způsob odůvodnění využití území
území
využití
plochy
Tišnova
konci souvislé zástavby, řeší požadavek občanů na výstavbu podél páteřní
komunikace a zachovává charakter rozvolněné zástavby ve svažitém,
pohledově exponovaném terénu
 podmínka prověření plochy Z16 SO posouzením vlivu na krajinný ráz byla
zařazena jako závazná, vzhledem k možnému negativnímu vlivu na krajinný
ráz a upřesněna podmínkou zachování z hlediska krajinného rázu zahrady
vně zastavěného území. Proto zde byla stanovena zastavěná plocha
pozemku max. 20%, která umožní ponechání zahrady na vnějším okraji
zástavby v ZPF.
 plocha pro 1 RD ukončuje souvisle zastavěnou řadu podél hlavní účelové
Hájek u
SO
komunikace na nejvyšším horizontu zástavby a proto část požadované
Tišnova
plochy byla zařazena do ploch zahrad (bez zástavby), aby zůstaly
zachovány v této pohledově exponované lokalitě přírodní a krajinářské
hodnoty
 podmínka prověření plochy Z17 SO posouzením vlivu na krajinný ráz byla
zařazena jako závazná, vzhledem k možnému negativnímu vlivu na krajinný
ráz a upřesněna podmínkou zachování z hlediska krajinného rázu zahrady
vně zastavěného území.
 plocha umožňující situování 1 RD, na ploše přiléhající k účelové komunikaci,
Hájek u
SO
navazující na stávající zástavbu, řeší požadavek občanů na výstavbu a
Tišnova
zachovává charakter rozvolněné zástavby ve svažitém, pohledově
exponovaném terénu
 podmínka prověření plochy Z18 SO posouzením vlivu na krajinný ráz byla
zařazena jako závazná, vzhledem k možnému negativnímu vlivu na krajinný
ráz a upřesněna podmínkou zachování z hlediska krajinného rázu zahrady
vně zastavěného území.
 plocha umožňující situování souvislejší zástavby RD, na ploše zahrad podél
Hájek u
SO
silnice III/37711; plocha rozvíjí bydlení v prostoru s větší koncentrací
Tišnova
stávajících ploch a tím omezuje tendenci rozšiřování zástavby do krajiny
 podmínka prověření plochy Z19 SO posouzením vlivu na krajinný ráz byla
zařazena jako závazná, vzhledem k možnému negativnímu vlivu na krajinný
ráz a upřesněna podmínkou zachování z hlediska krajinného rázu zahrady
vně zastavěného území. Proto zde byla stanovena zastavěná plocha
pozemku max. 20%, která umožní ponechání zahrady na vnějším okraji
zástavby v ZPF.
 navržená plocha řeší koncepci bydlení podél silnice III/37711
Hájek u
SO
Tišnova
 podmínka prověření plochy Z20 SO posouzením vlivu na krajinný ráz byla
zařazena jako závazná, vzhledem k možnému negativnímu vlivu na krajinný
ráz a upřesněna podmínkou zachování z hlediska krajinného rázu zahrady
vně zastavěného území. Proto zde byla stanovena zastavěná plocha
pozemku max. 20%, která umožní ponechání zahrady na vnějším okraji
zástavby v ZPF.
 plocha je navržená pro 1 RD, řeší požadavek občanů, ukončuje zástavbu
Hájek u
SO
oboustranně obestavěné komunikace tak, aby zůstaly zachovány v této
Tišnova
pohledově exponované lokalitě přírodní a krajinářské hodnoty
 podmínka prověření plochy Z21 SO posouzením vlivu na krajinný ráz byla
zařazena jako závazná, vzhledem k možnému negativnímu vlivu na krajinný
ráz a upřesněna podmínkou zachování z hlediska krajinného rázu zahrady
vně zastavěného území.
 plocha byla zařazena do návrhových ploch na žádost vlastníků pozemků a
Tišnov
SO
z hlediska urbanistického navazuje na stávající obytnou zástavbu BR na
východním okraji ulice. Z hlediska hygienického bude nutné před realizací
prokázat, že negativní vlivy ze silnice II/379 a sousední plochy smíšené
výrobní SV nepřesáhnou hygienické limity pro bydlení.
 navržená plocha řeší koncepci bydlení podél hlavní páteřní komunikace, kde
Pejškov u SO
jsou nejvhodnější podmínky pro rozvoj bydlení v Pejškově
Tišnova
 navržená plocha řeší koncepci bydlení podél hlavní páteřní komunikace a
Pejškov u SO
podél silnice III/38524, kde jsou nejvhodnější podmínky pro rozvoj bydlení
Tišnova
v Pejškově
 navržená plocha řeší koncepci bydlení podél hlavní páteřní komunikace, kde
Pejškov u SO
jsou nejvhodnější podmínky pro rozvoj bydlení v Pejškově
Tišnova
 navržená plocha řeší koncepci bydlení podél hlavní páteřní komunikace, kde
Pejškov u SO
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ozn.
plochy

Z30

katastrální způsob
území
využití
plochy
Tišnova
Pejškov
SO
u Tišnova
Pejškov u RI
Tišnova
Pejškov u RI
Tišnova
Tišnov
OH

Z31

Tišnov

OK

Z32

Tišnov

OK

Z33

Tišnov

OS

Z34

Tišnov

SV

Z35

Tišnov

SV

Z36

Tišnov

SV

Z37

Tišnov

SV

Z38

Tišnov

SV

Z39

Tišnov

SV

Z40
Z41A,B

Tišnov
Tišnov

VP
VP

Z27
Z28
Z29

odůvodnění využití území

jsou nejvhodnější podmínky pro rozvoj bydlení v Pejškově
 navržená plocha řeší dostavbu proluky v blízkosti centra
 navržená plocha řeší dostavbu proluky v rekreační lokalitě, mimo stávající
lokality není rekreační zástavba přípustná
 navržená plocha řeší dostavbu proluky v rekreační lokalitě, mimo stávající
lokality není rekreační zástavba přípustná
 plocha pro rozšíření hřbitova, řeší potřebu města a rezervu pro budoucí
využití
 plocha pro umístění obchodního zařízení na hlavním dopravním tahu silnice
II/385 – řeší koncepci komerční občanské vybavenosti na západním okraji
města (opatření proti nadměrnému zatěžování centra města dopravou)
 lokalita leží v pasivní zóně záplavového území, proto zástavba musí
respektovat podmínky správce toku a vodoprávního úřadu s ohledem na
záplavové území Q100
 plocha pro umístění obchodního zařízení na dopravním tahu silnice ve
směru na Lomnici III/3773 – řeší koncepci komerční občanské vybavenosti
na severním okraji města v území intenzivní bytové výstavby (opatření proti
nadměrnému zatěžování centra města dopravou)
 konkrétní záměr bude prověřen posouzením vlivu na krajinný ráz
 plocha vhodným způsobem rozvíjí sportovně – rekreační areál, hlavní
rozvojovou plochu pro sport u koupaliště, kde jsou již i další plochy
využívány pro sportovně rekreační aktivity (tréninkové hřiště autoškoly,
objekt pro ubytování apod.) a rovněž je zde návaznost na plochy SR mezi
řekou Svratkou a silnicí II/385 – řeší
 plocha pro smíšenou výrobu mezi železnicí a vlečkou, vyplňuje proluku
v průmyslové zóně. Je zde přímá návaznost na stávající plochy smíšené
výrobní u železnice.
 plocha pro smíšenou výrobu mezi železnicí a vlečkou, vyplňuje proluku
v průmyslové zóně. Je zde přímá návaznost na stávající plochy smíšené
výrobní u železnice.
 hlavní rozvojová plocha pro smíšenou výrobní funkci v průmyslové zóně
Mlýnisko, při silnici II/385, umožňující i velkoplošné maloobchodní zařízení
na jihovýchodním okraji města (opatření proti nadměrnému zatěžování
centra města dopravou)
 podmínka vytvoření pásu izolační zeleně přiléhající k ploše pro přeložku
vysokotlakého plynovodu má současně ochránit zástavbu na ploše Z36 před
možným rozlivem, plocha leží (cca ½ plochy) v záplavovém území řeky
Svratky
 hlavní rozvojová plocha pro smíšenou výrobní funkci v průmyslové zóně
Mlýnisko, při silnici II/385, umožňující i umístění fotovoltaické elektrárny na
jihovýchodním okraji města
 podmínka vytvoření pásu izolační zeleně přiléhající k ploše pro přeložku
vysokotlakého plynovodu má současně ochránit zástavbu na ploše Z37 před
možným rozlivem, plocha leží v záplavovém území řeky Svratky
 navržená plocha řeší dostavbu proluky mezi stávající plochou SV a řadovými
garážemi v lokalitě Trnec
 navržená plocha řeší rozšíření smíšené výrobní zóny v lokalitě Trnec podél
silnice II/379 Drásov
 podmínka prostorového omezení zástavby na ploše Z39 má umožnit
realizaci LBK 13 podél toku Lubě v potřebných šířkových parametrech
 navržená plocha řeší dostavbu proluky v průmyslové ploše
 hlavní rozvojové plochy pro výrobní funkci v průmyslové zóně Díly pod
městem, řeší koncepci hospodářského rozvoje města, jedná se dlouhodobě
sledovaný záměr
 podmínka zařazení plochy Z41B do druhé etapy výstavby má ochránit cenné
území mezi silnicí II/385 a železnicí (pro hlavní rozvoj výroby ve městě průmyslová zóna Díly pod městem) před nekoordinovanou chaotickou
výstavbou, která by mohla v budoucnu znemožnit ekonomické využití
plochy. Proto byla větší část plochy podmíněna vyčerpáním ostatních
navržených ploch pro výrobní aktivity a skladové hospodářství.
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Z42

Z43
Z44

Z45

Z46

Z47
Z48
Z49
Z50
Z51
Z52
Z53
Z54
Z56
Z57
Z58
Z59
Z60
Z63

katastrální způsob odůvodnění využití území
území
využití
plochy
Rozhodování o změnách v ploše Z41B je podmíněno pořízením územní
studie
 menší plocha pro chov ovcí, kapacitou je slučitelná s podmínkami PP
Jamné u
VZd
Svratecká hornatina
Tišnova
 podmínka pro výstavbu na ploše Z42 - prověření vlivu na krajinný ráz- má
předejít neúměrně prostorově předimenzované zástavbě v ploše pohledově
exponované, ležící v území přírodního parku, kde je prioritou ochrana
krajinného rázu
 plocha řeší rozšíření stávajícího stolařství
Jamné u
VS
Tišnova
 plocha řeší propojení Květnice a Klucaniny veřejnou zelení s možností
Tišnov
ZP
umístění dětských hřišť a odpočinkových ploch a současně ukončuje
zastavěné území města na severovýchodním okraji města, plocha je
součástí vymezeného území, ve kterém je rozhodování o změnách
podmíněno pořízením územní studie
 plocha řeší propojení Květnice a Klucaniny veřejnou zelení s možností
Tišnov
ZP
umístění dětských hřišť a odpočinkových ploch a současně ukončuje
zastavěné území města na severovýchodním okraji města, plocha je
součástí vymezeného území, ve kterém je rozhodování o změnách
podmíněno pořízením územní studie
 plocha řeší propojení Květnice a Klucaniny veřejnou zelení s možností
Tišnov
ZP
umístění dětských hřišť a odpočinkových ploch a současně ukončuje
zastavěné území města na severovýchodním okraji města, plocha je
součástí vymezeného území, ve kterém je rozhodování o změnách
podmíněno pořízením územní studie
 plocha řeší izolační zeleň podél dopravních tahů, umožňuje vedení cyklotras
Tišnov
ZI
a cyklostezek, inženýrských sítí, parkování apod.) plocha umožňuje
současně vytvoření suchého poldru v rámci opatření proti místním záplavám
 plocha řeší prodloužení zástavby rodinných domů podél hlavního
Tišnov
BR
dopravního tahu silnice II/377 Železné, až po plochu navrženou pro funkci
suchého poldru
 plocha řeší pás izolační zeleně mezi zástavbou rodinnými domy a silnicí II.
Tišnov
ZI
třídy (II/377); umožňuje vedení inženýrských sítí, pěších, případně i
cyklistických tras
 plocha pro městský park, řeší zlepšení prostředí ve městě pro odpočinek a
Tišnov
ZP
relaxaci obyvatel
 plocha řeší pás izolační zeleně mezi navrženou občanskou vybaveností a
Tišnov
ZI
silnicí II. třídy (II/385); umožňuje vedení inženýrských sítí, pěších, případně i
cyklistických tras
 plocha řeší pás izolační zeleně mezi navrženou plochou SV a silnicí II. třídy
Tišnov
ZI
(II/385); umožňuje vedení inženýrských sítí, pěších, případně i cyklistických
tras
 plocha řeší pás izolační zeleně mezi navrženou plochou SV a silnicí II.
Tišnov
ZI
třídy(II/385); umožňuje vedení inženýrských sítí, pěších, případně i
cyklistických tras
 plocha řeší pás izolační zeleně mezi navrženou plochou VP a silnicí II. třídy
Tišnov
ZI
(II/385); umožňuje vedení inženýrských sítí, pěších, případně i cyklistických
tras
 plocha řeší využití území mezi železnicí a železniční vlečkou pro zahrádky,
Tišnov
ZZ
bez možnosti výstavby zahradních domků, nebo jiných účelových staveb
 plocha řeší využití území mezi železnicí a železniční vlečkou pro zahrádky,
Tišnov
ZZ
bez možnosti výstavby zahradních domků, nebo jiných účelových staveb
 veřejná zeleň pod Květnicí, řeší prostor pro vycházky do okolí Domu
Tišnov
ZP
s pečovatelskou službou a odpočinek pro obyvatele přilehlého sídliště
 plocha řeší izolační zeleň mezi zástavbou a účelovou komunikací
Jamné u
ZI
(vyrovnává terénní nerovnost)
Tišnova
 plocha řeší zahradu bez možnosti výstavby zahradního domku v návaznosti
Hájek u
ZZ
na zastavitelnou plochu SO
Tišnova
 plocha je určená pro řešení protipovodňových opatření
Tišnov
NO
 podmínka pro plochu Z63, respektovat skladebné části ÚSES, je dána
z důvodu nutnosti provedení ohrázování a úprav podél toku Svratky tak, aby
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ozn.
plochy

Z64

Z65

Z67
Z68
Z72
Z73
Z76
Z77
Z78
Z80
Z81
Z82
Z83
Z84
Z85
Z86
Z87
Z88
Z89
Z90
Z91
Z92
Z93
Z94
Z95

Z96
Z97
Z98
Z99

katastrální způsob odůvodnění využití území
území
využití
plochy
odpovídaly přírodě blízkému způsobu řešení
 plocha je určená pro řešení protipovodňových opatření
Tišnov
NO
 podmínka pro plochu Z64, respektovat skladebné části ÚSES, je dána
z důvodu nutnosti provedení ohrázování a úprav podél toku Svratky tak, aby
odpovídaly přírodě blízkému způsobu řešení
 plocha je určená pro řešení protipovodňových opatření
Tišnov
NO
 podmínka pro plochu Z65, respektovat skladebné části ÚSES, je dána
z důvodu nutnosti provedení ohrázování a úprav podél toku Svratky tak, aby
odpovídaly přírodě blízkému způsobu řešení
 plocha řeší cyklostezku do Železného
Tišnov
DU
 plocha řeší cyklostezku u koupaliště
Tišnov
DU
 plocha řeší izolační zeleň mezi zástavbou a silnicí II/377 v lokalitě Hony za
Tišnov
ZI
Kukýrnou
 plocha pro obslužnou komunikaci k vodojemu Květnice
Tišnov
U
 místní komunikace – funkce dopravního propojení mezi silnicemi III/3773
Tišnov
DS
Lomnice a II/377 Železné
 plocha řeší parkoviště v průmyslové zóně u Karlovy pekárny v dopravně
Tišnov
DP
zatíženém prostoru výrobní zóny
 řeší potřebu rozšíření silničního profilu z důvodu bezpečnosti silničního
Jamné u
DS
provozu (silnice III/37711)
Tišnova
 řeší potřebu parkoviště a dopravní obsluhy u hřbitova
Tišnov
U
 řeší potřebu rozšíření veřejného prostranství za účelem zlepšení dopravní
Tišnov
U
dostupnosti navržených ploch SV mezi železnicí a železniční vlečkou
 řeší rozšíření veřejného prostranství v průmyslové zóně Díly pod Městem
Tišnov
U
v dopravně stísněném prostoru, který byl zmenšen o pozemky Karlovy
pekárny.
 řeší paralelní obslužnou komunikaci pro průmyslovou zónu Díly pod Městem
Tišnov
U
 lokalita schválená původním územním plánem za ul. Královou nad sídlištěm
Tišnov
U
Květnická
 lokalita schválená původním územním plánem v lokalitě Mlýnisko za
Tišnov
U
autobazarem
 nová – řeší dopravní napojení rozvojových ploch
Jamné u
U
Tišnova
 nová – řeší dopravní napojení rozvojových ploch
Jamné u
U
Tišnova
 nová – řeší dopravní napojení rozvojových lokalit
Hájek u
U
Tišnova
 nová – řeší rozšíření veřejného prostranství
Hájek u
U
Tišnova
 nová – řeší dopravní napojení rozvojové lokality
Jamné u
U
Tišnova
 řeší obslužnou komunikaci pro hlavní návrhové lokality pro bydlení
Pejškov u U
Tišnova
 lokalita schválená původním územním plánem – veřejné prostranství
Tišnov
U
v Honech za Kukýrnou, plocha je součástí vymezeného území, ve kterém
je rozhodování o změnách podmíněno pořízením územní studie
 veřejné prostranství – rodinné domy pod Klucaninou u silnice II/377
Tišnov
U
 řeší hráz poldru – součást opatření proti místním záplavám
Tišnov
TP
 řeší odtok z poldru otevřeným korytem
Tišnov
NV
 podmínka pro plochu Z95, respektovat skladebné části ÚSES, je dána
z důvodu nutnosti provedení úprav suchého poldru a navazujícího odtoku
tak, aby odpovídaly přírodě blízkému způsobu řešení
 plocha pro obchodní prodejnu v přízemí a bydlení v patře objektu, nutná
Tišnov
OK
plocha pro základní občanskou vybavenost v území s koncentrací bydlení
 řeší plochu zahrad, navazující na zastavitelné území, vytvoření přechodu do
Pejškov u ZZ
volné krajiny
Tišnova
 řeší plochu zahrad, navazující na zastavitelné území, vytvoření přechodu do
Pejškov u ZZ
volné krajiny
Tišnova
 komunikační propojení v lokalitě Hony za Kukýrnou
Tišnov
U
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ozn.
plochy
Z100

Z101

Z102
Z103

katastrální způsob odůvodnění využití území
území
využití
plochy
 rozšíření plochy letního kina je navrženo územním plánem pro vytvoření
Tišnov
OK
dostatečně velké přírodní plochy, která slouží jako izolační zeleň, lesopark,
vůči okolní bytové zástavbě a již dnes je využívána jako součást letního
kina. Pro účely letního kina bude toto rozšíření v souladu se skutečným
využitím.
 sportovní hřiště je navrženo územním plánem pro vytvoření víceúčelové
Tišnov
OSx
plochy pro sportovní aktivity obyvatel lokality Hony za Kukýrnou, plocha je
součástí vymezeného území, ve kterém je rozhodování o změnách
podmíněno pořízením územní studie
 ochranná zeleň mezi silnicí II/377 a výhledovou obytnou zástavbou
Tišnov
ZI
 parkoviště a obratiště autobusů v centru části Hájek je navrženo územním
Hájek u
DP
plánem jako nezbytně nutná plocha pro dopravní infrastrukturu
Tišnova

Pozn. V souvislosti s vyřazením některých lokalit, nebylo provedeno přečíslování.
2.) PLOCHY PŘESTAVBY
Ozn. plochy

způsob využití plochy

odůvodnění využití území

P1

katastrální
území
Tišnov

plochy smíšené centrální – SC

P5

Tišnov

plochy smíšené obytné – SO

P6

Tišnov

plochy smíšené výrobní – SV

P7

Tišnov

plochy veřejných prostranství –
U

P8

Tišnov

plochy občanského vybavení –
OS

P9

Tišnov

plochy dopravy – DS

P10

Tišnov

plochy dopravy – DS

P11

Tišnov

plochy dopravy – DS

P12

Tišnov

plochy dopravy – DS

P13

Tišnov

plochy dopravy – DS

P15

Tišnov

veřejné prostranství – U

 řeší dokončení přestavby centra města
v návaznosti na zpracovaný regulační plán a
potřeby města, vytvořit v přednádražním
prostoru dostatečné kapacity pro parkování, a
nerušený pohyb pěších, na hlavním tahu mezi
nádražím (vlakovým i autobusovým) a centrem
města
 řeší požadavek vlastníka pozemku na
přestavbu pily a truhlářství na plochu pro
bydlení a občanské vybavení
 podmínka posouzení vlivu na krajinný ráz je
dána z důvodu nutnosti prověření a stanovení
výškových a prostorových podmínek pro
zástavbu na okraji lesa (Klucaniny), začlenění
nové zástavby do krajinného rámce a okolní
rodinné zástavby, rozhodování o změnách
v této ploše je podmíněno pořízením územní
studie
 řeší požadavek vlastníka pozemku na
rozšíření ploch pro podnikání v lokalitě
Mlýnisko
 řeší koncepci pěších cest ve městě – pěší
napojení navrženého parku pod kostelem
(Z50)
 řeší koncepci ploch pro sport a rekreaci,
rozšíření plochy sportovní – střelnice v lokalitě
Trnec
 řeší dopravní koncepci – dopravní plocha
v místě křížení silnic II/377 a III/3778 v ul.
Riegrově
 řeší dopravní koncepci – dopravní plocha
v místě křížení silnic II/377 a II/379 ul.
Brněnská – lokalita u Humpolky
 řeší dopravní koncepci – dopravní plocha
v místě křížení silnice II/385 a III/38521 u
hasičské stanice
 záměr nadmístního významu – plocha pro
přeložku II/385 a související dopravní a
technickou infrastrukturu
 záměr nadmístního významu – koridor pro
úpravy silnice II/379
 řeší příjezd k výrobním a sportovním plochám
u železnice
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Ozn. plochy
P17

katastrální
území
Tišnov

P18

Tišnov

P19

Tišnov

P20

Tišnov

P21

Tišnov

P22

Tišnov

P23

Tišnov

P24

Tišnov

P25

Tišnov

P26

Tišnov

P27

Tišnov

P28

Tišnov

P29

Tišnov

P30

Tišnov

P31

Tišnov

P32

Tišnov

P33

Tišnov

P34
P35

Tišnov
Tišnov

způsob využití plochy

odůvodnění využití území

 řeší přestavbu cihelny Trnec umožňuje nové
využití pro smíšené výrobní aktivity
 řeší dopravní koncepci – dopravní plocha
plochy dopravy – DS
v místě křížení místních komunikací (v ul.
Drbalově a v ul. Na Honech) a silnice III/3773
(v ul. Lomnická)

řeší
vytvoření chodníku ve stávající zástavbě
veřejné prostranství – U
- ul. Drbalova
 řeší vytvoření chodníku ve stávající zástavbě
veřejné prostranství – U
- ul.
U Náhonu
 řeší vytvoření chodníku ve stávající zástavbě
veřejné prostranství – U
- ul. Svatopluka Čecha

řeší
vytvoření chodníku ve stávající zástavbě
veřejné prostranství – U
– ul. Havlíčkova
 řeší vytvoření chodníku ve stávající zástavbě
veřejné prostranství – U
– ul. Hybešova
 řeší vytvoření chodníku ve stávající zástavbě
veřejné prostranství – U
– ul. Alšova

řeší
vytvoření chodníku ve stávající zástavbě
veřejné prostranství – U
– ul. Purkyňova
 řeší vytvoření chodníku ve stávající zástavbě
veřejné prostranství – U
- ul. Revoluční

řeší
vytvoření chodníku ve stávající zástavbě
veřejné prostranství – U
– ul. Mrštíkova v lokalitě Trnec
 pěší propojení frekventované ulice města (ul.
veřejné prostranství – U
Brněnská) - s navrženým městským parkem
pod kostelem
 řeší vytvoření chodníku ve stávající zástavbě
veřejné prostranství – U
– ul. Brněnská

řeší
koncepci ploch pro sport a rekreaci
plochy občanské vybavenosti –
v
lokalitě
na Ostrovci, mezi řekou Svratkou a
tělovýchovy a sportu – OS
železniční plochou nádraží, plocha je určená
pro rozšíření fotbalového areálu
 podmínka respektování podmínek správce
toku a vodoprávního úřadu je dána z důvodu
polohy plochy přestavby v pasivní záplavové
zóně a nutnosti ochránění sportovních ploch,
před znehodnocením v důsledku možných
rozlivů.
 řeší plochu pro smíšené bydlení vlastníků
plochy smíšené obytné – SO
přilehlých výrobních podniků a provozoven
 řeší plochu pro smíšené bydlení vlastníků
plochy smíšené obytné – SO
přilehlých výrobních podniků a provozoven
plochy dopravy – parkoviště DP  řeší nedostatek parkovacích ploch ve městě
plochy dopravy – parkoviště DP  řeší nedostatek parkovacích ploch ve městě
plochy dopravy – parkoviště DP  řeší nedostatek parkovacích ploch ve městě
plochy smíšené výrobní – SV

Odůvodnění změny funkčního využití plochy letního kina z OV na OK a návrh rozšíření, plocha Z100.
o

o

rozšíření plochy letního kina, zahrnující úzký pruh lesa na západním okraji plochy, je
navrženo územním plánem pro vytvoření dostatečně velké přírodní plochy, která slouží jako
ochranná zeleň vůči okolní bytové zástavbě a aby zde mohl být zřízen také lesopark, jako
součást tohoto občanského vybavení. Rozšíření je v souladu se stávajícím i budoucím
využitím plochy – OK – občanské vybavení – komerční.
využití plochy letního kina bylo změněno z OV – občanské vybavení veřejné na OK –
občanské vybavení komerční tak, aby v areálu letního kina mohlo zůstat letní kino se
souvisejícími stavbami, restaurace, aby zde byla možnost umístit malý pivovar k této
restauraci, saunu a další podobné služby. U letního kina by měl být zřízen také lesopark.
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Z uvedených důvodů byla místo plochy OV vymezena plocha OK s možností situování
lesoparku. Kromě toho byl rozšířen celý areál o pozemky p. č. 1476/22 (dle KN les ve
vlastnictví Města Tišnov) a o pozemek p. č. 1476/24 (dle KN sad ve vlastnictví Města Tišnov).
Pozemek p. č. 1476/22 byl vymezen jako zastavitelná plocha Z100.
o

oplocení nebylo podmínkou pro stanovení doplňujících podmínek, avšak polyfunkčně
využívaný areál (malý pivovar, sauna, služby apod.) bude střežen a bude proto alespoň
v některých částech oplocený.

3.) VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Sídelní zeleň je důležitým článkem struktury města a spolu s veřejnými prostranstvími spoluvytváří
hlavní kostru urbanistické struktury města.
Založení funkčního systému sídelní zeleně s důrazem na zeleň veřejně přístupnou a jeho propojení
s krajinou je jedním z cílů koncepce rozvoje řešeného území. Plochy jsou vymezeny a navrženy tak,
aby tvořily vzájemně propojený systém, který navazuje na plochy zeleně v nezastavěném území.
Hlavní koncepční záměr – symbióza osídlení a krajiny - předpokládá posílení vazeb a propojení
zeleně města s okolní zelení (zvláště prostřednictvím ÚSES). Plochy sídelní zeleně společně
s plochami veřejných prostranství budou plnit funkci kompoziční, izolační, oddychovou a funkci míst
pro setkávání obyvatel města.
Sídelní zeleň byla v ÚP zařazena do výčtu ploch s rozdílným způsobem využití jako:
Plochy sídelní zeleně – veřejná zeleň, parky – ZP
o

tyto plochy jsou nejvýznamnějším článkem sídelní zeleně, koncepce spočívá ve stabilizaci
ploch v centru města a ve vymezení nových ploch, z nichž nejrozsáhlejší je na
severovýchodním okraji města.

o

jedná se o plochy umožňující parkové úpravy s odpovídající druhovou skladbou okrasných
dřevin, které plní funkci kompoziční a odpočinkovou, příp. izolační a slouží pro krátkodobou
rekreaci obyvatel sídla. Souvislejší plochy veřejné zeleně se nacházejí v návaznosti na plochy
občanského vybavení (u základních škol). Jedná se o zatravněné plochy, které se postupně
upravují a doplňují mobiliářem včetně vodního prvku a zelení vhodné druhové skladby.
Maloplošná veřejná zeleň lemující komunikace, příp. předzahrádky s charakterem veřejné
zeleně je zahrnuta do ploch veřejných prostranství, nebo zeleně s funkcí izolační. Navrženy
jsou plochy v centru, kde je všeobecný nedostatek souvislé veřejné zeleně jako městský park
a plochy na severovýchodním okraji zástavby města jako přechodový článek mezi zástavbou
a zemědělskou krajinou.
Dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou parky a veřejná zeleň také veřejná
prostranství, i když jsou v ÚP vymezeny samostatně jako plochy ZP.

Plochy sídelní zeleně – zeleň zahrad – ZZ
o

plochy jsou zastoupeny zelení soukromých zahrad, využívaných k pěstování ovoce a zeleniny.
Tato forma individuální rekreace je v území města velmi rozšířená a má zde dlouhodobou
tradici. Hlavní plochy zeleně jsou vymezeny mezi železnicí a železniční vlečkou a v drobných
enklávách mezi stávající zástavbou, kde vyplňují obtížně přístupné lokality a vytváří přechod
do volné krajiny.

Plochy sídelní zeleně – zeleň ostatní, izolační – ZI
Plochy plní zvláště funkci izolační a kompoziční. Jsou vymezeny z důvodu vytvoření odstupu a
odclonění zástavby od negativních vlivů např. výroby, sportu.
o

hlavní plocha je vymezena v prostoru mezi Květnicí a sídlištěm Pod Květnicí, kde plní funkci
ochrannou a izolační, v ploše 50m vzdálenosti od okraje lesa. Nová plocha je navržena
v prostoru pod Klucaninou, kde plní funkci suchého poldru. Kromě menších lokalit, jako jsou
zelené pásy kolem silnic, kde se předpokládá možnost vytvoření chodníků pro pěší,
cyklostezek, vedení inženýrských sítí nebo možnost vytvoření velmi účinného prvku
protihlukové ochrany, jsou pod tuto funkční plochu zařazeny i aleje a stromořadí, které jsou ve
městě velmi výrazným prvkem kompozičním.
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9.4. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její umísťování
9.4.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres a I.4 Dopravní infrastruktura.
Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. V rámci územního plánu jsou navrženy
plochy dopravní infrastruktury a veřejných prostranství pro řešení dopravních závad a obsluhu
rozvojových lokalit.
V Koordinačním výkrese II.6 jsou zakreslena ochranná pásma dopravních staveb – silniční ochranné
pásmo (silnice II. a III. třídy), legislativně stanovené podmínky výstavby v těchto pásmech budou
zohledněny v následných řízeních. Pro navržené rozvojové plochy jsou navrženy obslužné
komunikace – hlavní vstupy do území, s tím, že jejich další průběh bude řešen až podrobnější
dokumentací. ÚP nevyznačuje konkrétní kategorie silnic a místních komunikací – vymezuje plochy
dopravní infrastruktury DS (pro silnice II.- III. třídy a hlavní místní komunikace), veřejná prostranství U
(pro komunikace charakteru zklidněných) a plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace DU
(hlavní polní a lesní cesty). Stávající síť silnic II. a III. tříd, místních a účelových komunikací je
stabilizována a zůstává zachována.
Pro zvýšení kapacity parkovacích ploch ve městě bylo realizováno parkoviště při silnici III/3771 na
západním okraji historického jádra, jako jedno ze záchytných parkovišť ve městě. Nově jsou územním
plánem navrženy samostatné parkovací plochy na ulici Riegrova, pod letním kinem a v Hájku.
Odstavení a parkování vozidel v navržených plochách bydlení, občanského vybavení, výroby a sportu
je přípustné jako související dopravní infrastruktura.
Plochy pro odstavování nákladních vozidel budou řešeny souběžně s rozvojem podnikatelských
objektů a objektů dopravní infrastruktury v plochách výroby s dopravní návazností na plochy dopravní
infrastruktury.
Územní plán respektuje krajský dokument „Program rozvoje sítě cyklistických komunikací
s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji“ (2007), dle kterého jsou
cyklistické trasy na území města respektovány a doplněny o úseky, procházející městem pokud je to
možné bezkolizně a které propojují významné cíle cykloturistických tras, jako je Květnice a Klucanina..
Hluková pásma silnic jsou u návrhových ploch bydlení a občanského vybavení respektovány svým
vymezením, popř. stanovenými podmínkami.
Kategorizace silnic respektují návrh kategorizace krajských silnic Jmk.
Obecné podmínky pro řešení silnic (dle kategorizace silnic JMK):


V plochách dopravní infrastruktury vymezených podle významu ÚP umožňuje vznik nových
komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami.
o

silnice II. třídy v zastavěném území jsou řešeny ve funkční skupině B jako sběrné
dvoupruhové komunikace s převážně dopravním významem s částečně přímou obsluhou
území v kategorii MS2p 15/11,5/50, silnice II/385 mimo zastavěné území v kategorii
S 9,5/70, ostatní silnice II. třídy v kategorii S 7,5/60.

o

silnice III. třídy v zastavěném území uvažovat ve funkční skupině C, jako komunikace
umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/50, mimo obec v kategorii
S 7,5/60, min. S 6,5/60.

o

místní obslužné komunikace – řešit dle platných předpisů, ve funkční skupině C jako
obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/30
nebo jako zklidněné komunikace – obytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířkou
uličního prostoru 8 m.

o

v zastavitelných plochách je možné navrhovat nové komunikace v šířkových parametrech
v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace

o

plochy, ve kterých je v zastavěném území vedena stávající silnice, budou mít podmíněno
využití tak, že nebude znemožněno vedení silnice v plynulé trase a potřebné šířce
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o

podmínky využití ploch přilehlých k silnicím II. nebo III. třídy nebudou při dalším projednávání
oslabovány

Pro hospodářskou dopravu, která je trasována mimo zastavěné území jsou vymezeny plochy dopravní
infrastruktury – účelové komunikace, stávající síť je doplněna návrhem účelovým komunikací pro
zlepšení prostupnosti krajiny; podmínky využití krajiny umožňují v případě potřeby realizovat i
komunikace další. ÚP pro průchod pěších a cyklistických tras vymezuje plochy veřejných prostranství
U a dopravní infrastruktury DS, DU.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Řešeným územím prochází dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 250 (TÚ 2031) Brno –
Havlíčkův Brod, trať má celostátní význam, do stanice Tišnov ze severu zaúsťuje regionální
jednokolejná železniční trať č. 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov, na které je
trakce dieselová.
Těleso dráhy obou tratí je ve stabilizované poloze.
Řešené území je obsluhováno ze stávající železniční stanice Tišnov (nádraží) a železniční zastávky
Hradčany, která leží na železniční trati č.250.
Nádraží je situováno jihozápadně od centra města vedle autobusového nádraží. Železniční stanice
přepraví denně cca 3000 osob. Trať je začleněna do Integrovaného dopravního systému JmK (IDS
JmK).
V pracovní den odjíždí a přijíždí do stanice Tišnov 76 osobních vlaků ve směru od Kuřimi, ve směru
na Křižanov odjíždí a přijíždí 40 osobních vlaků, ve směru na Nedvědici 28 osobních vlaků. Počet
nákladních vlaků, které stanicí projedou za 24 h od Brna přes Tišnov na Křižanov je průměrně 37
vlaků a z Tišnova na Nedvědici dva.
Ze železniční stanice Tišnov odbočuje vlečka do Čebína, využívaná pouze pro rozvodnu Čebín,
dřívější hlavní uživatelé Cementárny a vápenka, MEZ, zrušili napojení na vlečku. Vlečka je ve
stabilizované poloze na území města zachována. Se zrušením se neuvažuje, i když je využívána asi
pouze 1x ročně. Další stávající vlečky v návaznosti na železniční stanici, kromě vlečky na bývalý
„dřevoplac“ v lokalitě Ostrovec, zůstanou zachovány. Vlečky jsou využívány minimálně, spíš sezóně.
Ve výhledových záměrech se řešeného území nedotýká trasa vysokorychlostní tratě.
Koridor konvenční železniční dopravy C-E61 Děčín-Nymburk-Kolín, Kolín – Havlíčkův Brod – Brno
(pokračování je již součástí I. tranzitního železničního koridoru), který byl vymezený v PÚR ČR 2008
v úseku procházejícím městem Tišnovem pro záměr optimalizace trati, byl z Aktualizace č.1 PÚR ČR
vypuštěn a na území města Tišnova se s ním již nepočítá.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Širší vztahy
Z hlediska širších územních vztahů chybí lepší napojení na dálniční síť.
Silnice II/385 prochází západním okrajem města a zajišťuje plynulé propojení Tišnovska s krajským
městem Brnem.
Řešeným územím procházejí v současné době tyto silnice
Část Tišnov
II/377
II/379
II/385
III/377 1
III/377 2
III/377 3
III/385 21

Tišnov – Černá Hora - Prostějov
Velká Bíteš – Tišnov – Blansko - Vyškov
Nové Město na Moravě – Tišnov – Česká
Tišnov – Předklášteří
Tišnov – příjezdná (Janáčkova ul.)
Tišnov – Lomnice – Bedřichov
ul. Olbrachtova
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Část Pejškov
III/385 22
III/385 24

Hradčany - Březina – Deblín
Pejškov - spojovací

Části Jamné a Hajánky
II/377
Tišnov - Černá Hora - Prostějov
III/377 11
Hajánky - Hájek
III/379 13
Čebín - Všechovice - Rohozec
Hlavní komunikační systém města je tvořen stávajícími průtahy silnic II. a III. třídy, jež v zastavěném
území mají charakter městských sběrných komunikací.
V centru města je vymezena zóna se zákazem vjezdu nákladních vozidel s výjimkou pro dopravní
obsluhu a s časově omezeným parkováním.
Silnice II/385 je nejvýznamnější komunikací v řešeném území. Silnice je důležitou spojkou mezi
městem Brnem a Českomoravskou vrchovinou. Prochází jihozápadní částí města Tišnova,
zastavěnou částí pouze v okolí Červeného Mlýna, zde je na křižovatce se silnicí II/379 vybudována
okružní křižovatka, která pozitivně ovlivňuje dopravní provoz v dané lokalitě (odbočení do města,
snížení rychlosti vozidel, přechod pěších). Podél silnice se nachází dopravní zařízení. Silnice je
uvažována v kategorii S 9,5/70, v zastavěném území ve funkční skupině B (jako sběrná komunikace s
převážně dopravním významem), v kategorii MS2p 15/11,5/50, upravována bude ve stávající
vyhovující trase, v jižním okraji katastrálního území Tišnova je uvažováno s přeložkou silnice ve
směru ke Kuřimi, jako obchvat Hradčany. Je navržena plocha pro úpravu křižovatky na sil. II/385 ulic
Olbrachtova, Hradčanská. Nejvhodnější by zde byl kruhový objezd, který by nejlépe umožnil zvýšení
bezpečnosti provozu.
Silnice II/379 prochází městem od západu od Deblína, vede po ulicích Za Mlýnem, Červený Mlýn,
Cáhlovská, Brněnská, Trnec, U Lubě a dále k východu na Drásov. Jsou navrženy úpravy trasy a
rozšíření vzhledem k významu komunikace. Je navržena plocha pro úpravu křižovatky (nejvhodnější
by byla kruhová křižovatka) na sil. II/379 a II/377 ulic Brněnská, Dvořákova, ul. U Humpolky. Kruhový
objezd by umožnil bezkolizní průjezd městem na vnitřním dopravním okruhu. Komunikace má ve
městě obslužný charakter, ale také sběrný, bude upravována ve stávající trase v kategorii S 7,5/60
resp. v zastavěném území ve funkční skupině B (jako sběrná komunikace s částečně přímou
obsluhou) v kategorii MS2p 15/11,5/50, resp. bez podélného parkování MS2 11/7,5/50.
Silnice II/377 se odpojuje ze silnice II/379 na křižovatce ulic U Humpolky, Dvořákovy a Brněnské. V
současné době vede ul. Dvořákovou a Černohorskou (zde dlážděný povrch). Je navržena plocha pro
úpravu křižovatky (nejvhodnější by byla kruhová křižovatka) na sil. II/377 ulic Riegrova, Dvořákova a
Černohorská a na ul. Riegrova. Kruhový objezd by umožnil bezkolizní průjezd městem na vnitřním
dopravním okruhu. Silnice bude upravována v kat. S 7,5/60 resp. v zastavěném území ve funkční
skupině B (jako sběrná komunikace s částečně přímou obsluhou) v kategorii MS2p 15/11,5/50,
resp.bez podélného parkování MS2 11/7,5/50.
Silnice III/377 1 má pouze místní význam. V současnosti je zrealizována její přeložka, která vede od
kruhového objezdu u nádraží až k železničnímu přejezdu. Předtím byl v minulých letech vybudován
nový úsek této silnice mezi ul. Janáčkovou (zde okružní křižovatka se sinicí III/377 2) kolem nádraží
ČD, nového autobusového nádraží, přes okružní křižovatku s ulicí Koráb, až k ulici Cáhlavské – tzn. k
silnici II/379. Tento nový úsek silnice III/3771 je veden nově vytvořenou ulicí Nádražní a spolu
s nejnověji realizovaným úsekem k železničnímu přejezdu převádí část dopravy, která dříve
zatěžovala ulice Janáčkovu, Jungmannovu i část ulice Brněnské v centru města, mimo toto centrum.
Realizace přeložky silnice III/3771 vyvolá změnu v silniční síti – silnice III/3772 a úsek silnice III/3771
v ul. Jungmanově budou převedeny do sítě místních komunikací.
Silnice III/377 2 je vedena ulicí Janáčkovou, je to přístupová obslužná komunikace k nádraží
vlakovému i autobusovému, uvažována ve funkční skupině C (obslužná komunikace umožňující
přímou obsluhu všech objektů, s podélným parkováním). Realizace přeložky silnice III/3771 vyvolá
změnu v silniční síti – silnice III/3772 bude převedena do sítě místních komunikací.
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Silnice III/377 3 se odpojuje ze stávající silnice II/377 (v návrhu sil. III/377 3) na začátku ul. Riegrovy a
pokračuje ulicemi Kukýrna a Lomnická ve směru na Lomničku a Lomnici. Silnice je uvažována v
kategorii S 7,5/60, resp. v zastavěném území ve funkční skupině C (obslužná komunikace umožňující
přímou obsluhu všech objektů).
Silnice III. tř. mají pouze místní význam a napojují území na nadřazenou silniční síť. Ze silnic je
prováděna dopravní obsluha jednotlivých objektů, které navazují na zástavbu, nebudou navrženy
žádné podstatné úpravy. V zástavbě budou podle ČSN 73 6110 navrženy komunikace ve funkční
skupině C, jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii
MO2 10/6,5/50, mimo obec - kategorie S 7,5/60.
Silnice III/377 11 má pouze místní význam, odpojuje se ze silnice II/377, prochází Hajánkami a končí v
Hájku.
Silnice III/379 13 prochází nezastavěným východním okrajem Hájku, bude upravována pouze ve
stávající trase.
Silnice III/385 21 vede ulicí Olbrachtovou v Tišnově, propojuje silnice II/385 a II/379 při vjezdu do
Tišnova ve směru od Brna. Její stav je vyhovující, zachována bude ve stávající trase ve funkční
skupině C (obslužná komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů).
Silnice III/385 22 zajišťuje spojení Pejškova s Tišnovem (přes Deblín silnicí II/379 či přes Březinu
silnicí III/379 12).
Silnice III/385 24 se odpojuje ze silnice III/385 22 a v Pejškově končí.
Místní komunikace zpřístupňují téměř všechny objekty, budou podle ČSN 73 6110 navrženy ve
funkční skupině C, v kategorii MO2 10/6,5/30 jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu
všech objektů, případně jako zklidněné komunikace v obytné zóně ve funkční skupině D1
s minimálním uličním prostorem 8 m. Úpravou organizace dopravy se podařilo omezit dopravu
v centru města. Již nyní jsou na sídlištích i v centru navrženy obytné ulice, případně omezení rychlosti
na 30 km/h. Je navržena plocha (koridor) pro propojení silnic III/3773 a II/377 místní komunikací
severně od města.
NEMOTOROVÁ DOPRAVA
Pěší doprava je vedena po chodnících podél většiny komunikací. Podél průtahů silnic i podél místních
komunikací jsou již téměř všude vybudované oboustranné chodníky, místy jsou od vozovky odděleny
zeleným pásem. Křížení pěších cest se silnicemi je často již možné na značených přechodech pro
pěší. V územním plánu jsou navrženy chybějící chodníky v ulicích Drbalova, U Náhonu, Svatopluka
Čecha, Majorova, Hybešova, Alšova, Purkyňova, Revoluční, Mrštíkova, a propojení ul. Brněnské
s navrženým městským parkem (lokality P19 – P28), z důvodu pozemkového vypořádání na řešených
plochách a nutnosti řešit bezpečnost pěšího provozu.
Přes řešené území jsou směrovány tyto značené turistické trasy:
-

červená
zelená
zelená
modrá
modrá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
zelená

Nedvědice – Tišnov – Veveří
Předklášteří – Tišnov – Besének – Květnice – žel. st. Tišnov – Říkonín
Tišnov – Limova – Hajánky – Jamné – Rašov
Předklášteří – Tišnov
Lomnice – Tišnov – Klucanina – Hradčany – Veverská Bítýška
Jamné – Šerkovice
Tišnov hřbitov – rozhledna
Deblín – Tišnov
Hradčany – Veverská Bítýška.
Lažánky – Pejškovský potok – Heroltice

Nejdůležitější rozcestníky jsou u nádraží ČD a na nám. Míru. Ve městě nejdůležitější pěší trasa je
spojnice železniční stanice a autobusového nádraží s centrem města. Stávající samostatná pěší trasa
vede od hostince Na Humpolce podél hřbitova ke kostelu.
Samostatná cyklostezka v řešeném území je vybudována podél silnice II/377 od odbočky k novému
hřbitovu ve směru na Železné, další od Trnce k železniční zastávce Hradčany. Úsek cyklostezky je
vybudován i podél řeky Svratky v lokalitě Ostrovec.
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Územím vede nadregionální dálková cyklotrasa č.1 zvaná Pražská trasa, trasována je po stávajících
silnicích, od Prahy, v regionu přes Nedvědice – Doubravník – Lomnice – Lomnička – Tišnov, městem
prochází přes náměstí Míru a po ulici Brněnské, dále přes Drásov do Brna, Vídeň. Částečně vede
v souběhu s místní cyklotrasou č. 5172 Tišnov – Drásov – Veverská Bítýška.
Přes řešené území jsou připravovány cykloturistické trasy dle „Studie cyklistických tras v Tišnově
s vazbou na sousední mikroregiony“, důležité je především vybudování samostatné cyklostezky
v souběhu s dopravně zatíženým úsekem ulice Brněnské, propojení účelových komunikací u
sportoviště a křížení silnice II/385 ve směru ke koupališti a pokračování cyklostezky směrem na
Březinu.
Nově je v územním plánu zapracována naučná stezka hrdelního práva na Klucanině, na jejímž konci
bude drobná stavba – pietní místo. Umístění stavby bude upřesněno studií.
HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA
Zemědělská a lesní doprava využívá stávající účelové komunikace a silnice III. třídy. V katastrálním
území obce nejsou rozpracované komplexní pozemkové úpravy.
Síť účelových komunikací napojuje izolované obytné usedlosti a rekreační objekty včetně
zahrádkářských lokalit.
VEŘEJNÁ DOPRAVA
Veřejná doprava je zastoupena železniční a autobusovou linkovou dopravou, které jsou začleněny do
IDS JmK.
Řešené území je obsluhováno ze stávající železniční stanice Tišnov (nádraží) a zastávky Hradčany
viz kap. Železniční doprava.
Autobusové nádraží (nově vybudované zároveň se dvěma okružními křižovatkami, veřejným
parkovištěm a přeložkou silnice III/3771) je situováno v těsné návaznosti na vlakové nádraží podél
přeložky silnice III/377 1 a podél souběžné komunikace, podél níž jsou umístěné autobusové zastávky
v úseku mezi dvěma okružními křižovatkami. Jsou zde dvě stanoviště pro výstup a osm pro nástup
cestujících.
Veřejná autobusová doprava je na řešeném území zastoupena 21 příměstskými autobusovými
linkami, z toho je 11 autobusových linek zaintegrovaných do IDS JmK, 5 linek nezajíždí na autobusové
nádraží, jsou vedeny mimo centrum města po silnici II/385.
Na řešeném území se nachází tyto autobusové zastávky –
Tišnov
čerpací stanice –13 linek
Tišnov
Nádražní – 13 linek
Tišnov
náměstí – 2 linky
Tišnov
Riegrova – 3 linky
Tišnov
sídliště – 6 linek
Tišnov
Trnec – 1 linka
Tišnov
žel. st. (nádraží) – 16 linek
Tišnov
Hájek, rozc. 1,4 – 1 linka
Tišnov
Hájek, Stanovisko rozc. – 1 linka
Tišnov
Jamné – 1 linka
Tišnov
Pejškov – 1 linka
Tišnov
Kukýrna – 1 linka
Hradčany
žel. st. – 5 linek
Železné
u Limovy – 1 linka
Vzhledem k nedostatečné obslužnosti jihovýchodní a centrální části města, ÚP navrhuje nové
zastávky veřejné dopravy a to v prostoru u hřbitova, na ulici Brněnské a u nemocnice. Zastávky u
hřbitova a na ulici Brněnské leží na trase stávajících linek IDS JMK, zastávka u nemocnice bude
rovněž sloužit veřejné dopravě.
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Zastávky autobusů ve městě jsou částečně vybaveny přístřešky pro cestující a zastávkovými zálivy.
Izochrony dostupnosti 500 m pokrývají celé zastavěné území. Rozložení zastávek je patrné ve
výkrese "Dopravní řešení".
V části Hájek je navržena u silnice III. tř. zastávka autobusů veřejné dopravy v rámci nové zastavitelné
plochy Z103 (DP – dopravní infrastruktura – parkoviště) pro veřejné parkoviště a obratiště autobusů.
Zastávka v Hájku leží mimo stávající trasy linek IDS JMK. Zastávka v Hájku byla navržena z důvodu
potřeby místních obyvatel, zlepšit podmínky v dostupnosti veřejnou autobusovou dopravou centrum
města, občanskou vybavenost a služby a vytvořit obyvatelům této odtržené části stejné podmínky,
jaké mají ostatní obyvatelé města. Protože část města Hájek leží ve svažitém terénu, jsou zde úzké
profily komunikací, proto je zde navržena z technických důvodů, společně se zastávkou větší plocha
pro obratiště autobusů a parkoviště.

STATICKÁ DOPRAVA
Odstavení a parkování vozidel v řešené oblasti bylo zjišťováno vlastním průzkumem, pochůzkou
v terénu a také převzato z již dříve zpracovaných průzkumů.
S dopravní situací velmi úzce souvisí požadavky na statickou dopravu. V současné době je mimo
vlastní centrum města rozšířené bezplatné parkování soukromých vozidel na veřejných plochách. Je
to "právo", které zabraňuje zavedení mnoha důležitých opatření jako pruhy pro cyklisty, autobusy nebo
přijatelné příčné uspořádání.
Možnosti pro parkování a odstavení vozidel jsou nedostatečné. Nedokončené je řešení dopravy
v klidu v poměru s nárůstem stupně automobilizace.
Nová parkoviště jsou zřízena u nových průmyslových objektů a supermarketů – zatím nejsou
vyhrazena pouze pro zaměstnance a návštěvníky.
V centru města zatím není zřízena zóna s časově omezeným a placeným parkováním. Zvýšení počtu
parkovacích míst v okolí centra města bylo docíleno organizací dopravy formou jednosměrných
komunikací – parkování po obou stranách komunikace, problém ale není vyřešen.
Stávající počet řadových garáží cca 480 (DG–řadové garáže viz. výkres I.4 Dopravní infrastruktura).
Přehled:
U vlečky a železnice
U vlečky, silnice III/38521
Trnec
Pod Květnicí
Menší plochy

100 řadových garáží
147 řadových garáží
170
48
12

Stávající počet parkovacích stání cca 1055
(DP – parkoviště viz. výkres I.4 Dopravní
infrastruktura). Parkování podél komunikací v uličním prostoru je často v rozporu s normou, zužuje
hlavní dopravní prostor a znemožňuje zásah hasičům, pokud není zřízen záliv nebo pruh, není
bilancováno.
Přehled:
U AN (autobus. nádraží) 45 parkovacích stání
Červený Mlýn
115
U Svratky
15
Humpolka
65
Náměstí
80
Město – střed
196
Sídliště pod Květnicí
206
Kukýrna
160
Sídliště Trnec
60
U hřbitova, sever
75
U lípy
25
Jamné
4
Hajánky
9
Územní plán Tišnov - odůvodnění
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Pro parkování v centru je nově zrealizována plocha mezi železnicí a ulicí Klášterskou, přiléhající ke
zrealizované přeložce komunikace III/3771 směr Předklášteří. Pro další možnosti parkování jsou
navrženy plochy v ulici Riegrova a pod letním kinem.
Plochy přestavby P34 a P35 pro parkování u letního kina jsou navrženy pro parkování osobních
vozidel. Plocha P34 o velikosti 1018m2 je určena pro 40 parkovacích stání (25m2 / 1 parkovací stání)
a plocha P35 o velikosti 607m2 je určena pro 24 parkovacích stání. Při koncentraci ploch občanské
vybavenosti v dané lokalitě (OV, OK, OS), je návrh parkovacích ploch jediným možným řešením pro
zajištění obsluhy území dopravou v klidu (parkování).
Na pozemku p. č. 284 v k. ú. Hájek u Tišnova u silnice III. tř. je vymezena zastavitelná plocha Z103
(DP – dopravní infrastruktura – parkoviště) pro veřejné parkoviště a obratiště autobusů. Poněvadž
prostorové podmínky pro dopravu v klidu jsou v části Hájek velmi omezené, proto byla navržena
plocha, která přispěje ke zlepšení této situace a také ve spojení s autobusovou zastávkou je výhodné,
zejména pro obyvatele vzdálenějších lokalit.
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Čerpací stanice pohonných hmot se nachází
- u Červeného Mlýna při silnici II/385 – Benzina
- u silnice II/385 u křižovatky na Březinu
- Nádražní ulice u Penny marketu, provoz ČSAD
Čerpací stanice pohonných hmot jsou, kromě Benziny, nově realizovány s ohledem na dopravní
význam komunikací, jsou vyhovující i pro další období.
Provozovna Správy a údržby silnic Brno - venkov je v ul. Wágnerově u železnice.
Provozovna ČSAD s prostorem pro odstavení autobusů je umístěna mezi řekou Svratkou a silnicí
II/385 v lokalitě naproti Červenému mlýnu .
OCHRANNÁ PÁSMA
Ochranné silniční pásmo je dáno ust. § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, a činí mimo souvisle zastavěné území obce - 15 m od osy vozovky nebo
osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy.
Ochranné pásmo dráhy je dáno Zákonem č. 266 o drahách ze dne 14. 12. 1994, ust. § 8, v platném
znění, a činí u železniční tratě 60 m od osy krajinní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy
pro rychlost do 160 km/hod, pro rychlost větší než 160 km/hod činí 100 m od osy krajní koleje (pro
VRT) a u vleček 30 m od osy krajní koleje. V ochranném pásmu železnice není doporučována
výstavba pro bydlení.
INTENZITA SILNIČNÍ DOPRAVY
Dopravně-inženýrskými podklady pro vlastní řešené území jsou výsledky celostátního sčítání dopravy
v letech 1990, 1995, 2000 a 2005 , které zpracovalo ŘSD ČR.
Intenzita dopravy pro výpočet hluku je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční a
dálniční síti ČR v r. 2005. V řešeném území byla sčítána intenzita dopravy na 14 stanovištích.
Výhledový růst počtu vozidel je stanoven pomocí výhledových koeficientů stanovených ŘSD ČR pro
období 2005 až 2040.
Sčítání dopravy v letech 1995, 2000, 2005 a výhled 2010
Vývoj zatížení hlavních komunikací

Silnice

II/377

Stanoviště Popis

vozidla celkem za 24 h
1990

1995

2000

2005

2010

6-4129

Jamné

604

595

858

952

1065

6-4124

Železné

760

998

2124

1676

1892

6-4123

Riegrova, nám. Míru

2150

2933

3605

4150

4684

Územní plán Tišnov - odůvodnění

106

6-4121

Brněnská

4553

5322

6482

5330

6028

6-1510

Za Mlýnem

1743

1943

2681

3229

3599

6-1504

Červ.mlýn, U Humpolky

5034

5067

5467

7694

8655

6-1502

Brněnská

6230

7205

6763

7614

6-1501

Trnec

1531

2669

2403

2681

6-3067

Sever

4205

5096

6642

10219

11444

6-5681

Jih

4418

5149

7572

10675

11924

6-5686

Hradčany

5434

7462

9671

13473

15145
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Lomnická

1779

3880

4362

II/379

II/385

6-7450
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Sever

3040

2214

2544

2847

Dvořákova

3638

4428

4756

5351

Zatížení komunikací v roce 2005
Silnice

stanoviště Popis

II/377

6-4129

Jamné

952

151

791

10

6-4124

Železné

1676

203

1463

10

6-4123

Riegrova, nám. Míru

4150

529

3599

22

6-4121

Brněnská

5330

488

4805

37

6-1510

Za Mlýnem

3229

742

2465

22

6-1504

Červ.mlýn, U Humpolky

7694

1072

6566

56

6-1502

Brněnská

6763

934

5784

45

6-1501

Trnec

2403

446

1932

25

6-3067

Sever

10219

2017

8145

57

6-5681

Jih

10675

1642

8898

135

6-5686

Hradčany

13473

2052

11332

89

6-7446

Lomnická

3880

586

3268

26

6-7450

Sever

2544

396

2121

27

6-1515

Dvořákova

4756

693

4032

31

II/379

II/385

III/377 3

III/377 8

celkem za
24 h

těžké

osobní

motocykly

Zatížení komunikací v roce 2010 na stávající silniční síti
Silnice

stanoviště Popis

II/377

6-4129

Jamné

1065

156

910

6-4124

Železné

1892

209

1682

6-4123

Riegrova

4684

545

4139

6-4123

nám. Míru

4684

545

4139

Územní plán Tišnov - odůvodnění

celkem za
24 h

těžké

Osobní

107

6-4121

Brněnská

6028

503

5526

6-1510

Za Mlýnem

3599

764

2835

6-1504

Červ.mlýn, U Humpolky

8655

1104

7551

6-1502

Brněnská

7614

962

6652

6-1501

Trnec

2681

459

2222

6-3067

Sever

11444

2078

9367

6-5681

Jih

11924

1691

10233

6-5686

Hradčany

15145

2114

13032

III/377 3 6-7446

Lomnická

4362

604

3758

Sever

2847

408

2439

Dvořákova

5351

714

4637

II/379

II/385

6-7450
III/377 8 6-1515

Hlukové zatížení silniční a železniční dopravou
Bylo vypočteno na základě zátěžových diagramů a je vyznačeno v grafické části dokumentace:
HLUK Z DOPRAVY
Zdrojem hluku v Tišnově je zejména silniční doprava a po ní hned železniční doprava. Nová zástavba
bude realizována při respektování ochrany proti hluku. Chráněné prostory u stávajících i nově
navržených ploch dopravy a u stávajících i nově navržených ploch výroby budou navrhovány až na
základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný
venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb, včetně
zhodnocení reálnosti navržených protihlukových opatření, což musí být doloženo v navazujících
řízeních.
Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., s účinností od 1.
11. 2011. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se
stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo.
V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota 55 dB a v noční době 45 dB od
silniční, resp. 50 dB od železniční dopravy, pokud se nezohlední další korekce, což v případě
železnice představuje 60 dB v denní a 55 dB v noční době v OPŽ a v případě hlavních
komunikací ( I. a II. tř.) představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době.
Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních
útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy" vydanné VÚVA, jejichž
znění z roku 1991 bylo novelizováno.
Pro účely ÚP byla hluková situace kolem hlavních tahů stanovena na základě nového celostátního
sčítání dopravy.
A - Hluk ze železniční dopravy
Zdrojem hluku je elektrifikovaná železniční trať č. 250 Brno – Havlíčkův Brod – Kolín – Praha a
neelektrifikovaná železniční trať č. 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov. Vlakové
intenzity jsou použity podle údajů ČD.
Trať 250 směr Tišnov - Brno
Denní doba - osobní vlaky - n = 66 vlaku/16 hod
trakce = el.
F4 = 0,65
v = 80 km/hod F5 = 1,65
počet vozů = 5+lok.
F6 = 0,732
Územní plán Tišnov - odůvodnění
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X = 453,37
Y = 66,56 dB
- nákl. vlaky -

n = 25 vlaky/16 hod
trakce = el
F4 = 0,65
v = 80 km/hod F5 = 1,65
počet vozů = 20
F6 = 12566

X = 294,8
Y = 64,7 dB
Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 68,8 dB
Izofona hluku 60 dB - ve vzdálenosti 27,1 metrů
Noční doba - osobní vlaky - n =10 vlaků/8 hod
trakce = el.
F4 = 0,65
v = 80 km/hod F5 = 1,65
počet vozů = 5+lok.
F6 = 0,732
X = 136,55
Y =61,35 dB
- nákl. vlaky -

n = 12 vlaky/8 hod
trakce = el.
F4 = 0,65
v = 80 km/hod F5 = 1,65
počet vozů = 20
F6 = 1,2566

X = 283,0
Y = 66,23 dB
Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 67,5 dB
Izofona hluku 55 dB - ve vzdálenosti 44,5 metrů ve volném terénu – rozhodující
Ekvivalentní hladina hluku ve dne orientačně výpočtem je 68,8 dB, izofona 60 dB bude ve vzdálenosti
27,1 m od osy kolejí. Ekvivalentní hladina hluku v noci od žel. dopravy bude cca 67,5 dB, izofona
hluku 55 dB bude ve vzdálenosti cca 44,5 m (v OPD), což je rozhodující výsledek pro posouzení
mimo ochranné pásmo železnice.
Trať 250 směr Tišnov - Křižanov
Denní doba - osobní vlaky - n = 34 vlaku/16 hod
trakce = el.
F4 = 0,65
v = 80 km/hod F5 = 1,65
počet vozů = 5+lok.
F6 = 0,732
X = 233,56
Y = 63,7 dB
- nákl. vlaky -

n = 25 vlaky/16 hod
trakce = el
F4 = 0,65
v = 80 km/hod F5 = 1,65
počet vozů = 20
F6 = 1,2566

X = 294,8
Y = 64,7 dB
Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 67,24 dB
Izofona hluku 60 dB - ve vzdálenosti 22,1 metrů
Noční doba - osobní vlaky - n =6 vlaků/8 hod
trakce = el.
F4 = 0,65
v = 80 km/hod F5 = 1,65
počet vozů = 5+lok.
F6 = 0,732
Územní plán Tišnov - odůvodnění
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X = 82,4
Y =59,2 dB
- nákl. vlaky -

n = 12 vlaky/8 hod
trakce =el.
F4 = 0,65
v = 80 km/hod F5 = 1,65
počet vozů = 20
F6 = 1,2566

X = 282,9
Y = 64,5 dB
Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 65,6 dB
Izofona hluku 55 dB - ve vzdálenost 34,9 metrů ve volném terénu
Trať 251 směr Tišnov - Nedvědice
Denní doba 6 - 22 hod.
- osobní vlaky - n = 24 vlaků/16 hod
trakce = motorová

F4 = 1,0

v = 50 km/hod

F5 = 0,83

počet vozů = 1+2

F6 = 0,591

X =103,0, Y = 60,1 dB
- nákl. vlaky -

n = 2 vlaky/16 hod
trakce = motorová

F4 = 1,0

v = 50 km/hod

F5 = 0,83

počet vozů = 5+1

F6 = 0,732

X = 21,26, Y = 50,3 dB
Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 60,53 dB
Izofona hluku 60 dB - ve vzdálenosti 8,2 metrů – rozhodující limit
Noční doba 22 - 06 hod.
- osobní vlaky - n = 4 vlaky/8 hod
trakce = motorová

F4 = 1.0

v = 50 km/hod

F5 = 0,83

počet vozů = 2

F6 = 0,57

X = 33,117, Y = 55,3dB
- nákl. vlaky -

n = 0 vlaky/8 hod

Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 55,3 dB
Izofona hluku 55 dB - ve vzdálenosti 7,9 metrů
Společný úsek tratí 250 a 251, Tišnov - sever
Denní doba 6 - 22 hod.
Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 68,8 dB
Izofona hluku 60 dB - ve vzdálenosti 27,3 metrů
Noční doba 22 - 06 hod.
Ekvivalentní hladina hluku - LAeq = 66,0 dB
Územní plán Tišnov - odůvodnění
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Izofona hluku 55 dB - ve vzdálenosti 36,7 metrů – rozhodující limit
Ekvivalentní hladina hluku ve společném úseku severně Tišnova je ve dne orientačně stanovena
výpočtem na 68,8 dB, izofona 60 dB bude ve vzdálenosti 27,3 m od osy kolejí. Ekvivalentní hladina
hluku v noci od žel. dopravy bude cca 66,0 dB, 55 dB bude ve vzdálenosti 36,7 m, což je rozhodující
výsledek pro posouzení mimo ochranné pásmo železnice.
Rozhodující je posouzení v noční době pro oba úseky. Tato hodnota se nevztahuje na okolí železniční
zastávky, zde je potřeba provést měření v terénu.
B- Hluk od silniční dopravy
Intenzita dopravy pro výpočet hluku je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční a
dálniční síti ČR v r. 2005. Pro stanovení intenzit v roce 2010 bylo použito výhledových koeficientů
stanovených ŘSD ČR pro období 2005 až 2040 (pro těžká vozidla 1,03, osobní 1,15).
Výpočet je zpracován tabelárně. Viz příloha.
F1, F2, F3 jsou koeficienty zohledňující - F1 rychlost vozidel a denní dobu, F2 sklon komunikace, F3
povrch komunikace, Y – hladina hluku vypočtená ve vzdálenosti 7,5 m od osy komunikace
Posouzení ve dne

6-4129

Jamné

3,244E+06

1,13

1,00

55,5

1,9

8,2

6-4124

Železné

4,896E+06

1,13

1,00

57,3

4,2

11,0

6-4124

Železné

4,896E+06

1,13

3,00

62,1

10,6

21,7

6-4123

Riegrova

1,247E+07

1,13

1,00

61,4

9,5

19,7

6-4123

nám. Míru

1,247E+07

1,30

1,00

62,0

10,4

21,4

6-4123

nám. Míru

1,247E+07

1,30

3,00

66,8

20,8

40,7

6-4121

Brněnská

1,349E+07

1,13

1,00

61,7

10,0

20,7

6-1510

Za Mlýnem

1,404E+07

1,13

1,00

61,9

10,3

21,2

6-1504

Červ.mlýn, U Humpolky 2,430E+07

1,13

1,00

64,3

14,7

29,2

6-1502

Brněnská

2,126E+07

1,13

1,00

63,7

13,5

27,0

6-1502

Brněnská

2,126E+07

1,13

3,00

68,5

26,2

51,0

6-1501

Trnec

9,040E+06

1,13

1,00

60,0

7,5

16,2

6-3067

Sever

4,009E+07

1,13

1,00

66,5

19,9

39,1

6-5681

Jih

3,567E+07

1,13

1,00

66,0

18,6

36,5

6-5686

Hradčany

4,486E+07

1,13

1,00

66,9

21,3

41,7

III/377 3 6-7446

Lomnická

1,285E+07

1,13

1,00

61,5

9,7

20,1

Sever

8,569E+06

1,13

1,00

59,8

7,2

15,7

Dvořákova

1,543E+07

1,13

1,00

62,3

11,0

22,4

6-7450
III/377 8 6-1515

F3

55 dB
[m]

II/377

II/385

F2

60 dB
[m]

Stanoviště Popis

II/379

F1

Y
[dB]

Silnice

Posouzení v noci
Silnice

Stanoviště Popis
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[m]
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II/377

6-4129

Jamné

1,792E+05

1,13

1,00

43,0

6-4124

Železné

2,855E+05

1,13

1,00

45,0

0,5

7,5

6-4124

Železné

2,855E+05

1,13

3,00

45,0

0,5

7,5

6-4123

Riegrova

7,202E+05

1,13

1,00

49,0

6,2

14,1

6-4123

nám. Míru

7,202E+05

1,30

1,00

49,6

7,0

15,4

6-4123

nám. Míru

7,202E+05

1,30

3,00

49,6

7,0

15,4

6-4121

Brněnská

8,300E+05

1,13

1,00

49,6

7,0

15,4

6-1510

Za Mlýnem

7,221E+05

1,13

1,00

49,0

6,2

14,1

6-1504

Červ.Mlýn, U Humpolky 1,378E+06

1,13

1,00

51,8

10,2

20,9

6-1502

Brněnská

1,208E+06

1,13

3,00

51,3

9,3

19,3

6-1502

Brněnská

1,208E+06

1,13

1,00

51,3

9,3

19,3

6-1501

Trnec

4,843E+05

1,13

1,00

47,3

4,2

10,9

6-3067

Sever

2,124E+06

1,13

1,00

53,7

13,5

27,0

6-5681

Jih

1,982E+06

1,13

1,00

53,4

12,9

25,9

6-5686

Hradčany

2,501E+06

1,13

1,00

54,4

14,9

29,7

III/377 3 6-7446

Lomnická

7,176E+05

1,13

1,00

49,0

6,2

14,1

Sever

4,752E+05

1,13

1,00

47,2

4,1

10,8

Dvořákova

8,673E+05

1,13

1,00

49,8

7,3

15,8

II/379

II/385

6-7450
III/377 8 6-1515

5,0

Rozhodující u silnic v našem případě je posouzení v denní době. Podrobně viz. Tabulka Posouzení
ve dne. Rozhodující izofony pro 60 dB podél hlavních průtahů městem tzn. silnic II. tř. a izofony 55
dB u silnic III. tř. jsou zakresleny ve výkrese Doprava. Na dalších silnicích III. tř. v řešeném území
nebylo prováděno celostátní sčítání, proto nelze ani stanovit hladiny hluku.
silnice II/377 (60dB - den):
o

Jamné – 1,9 m

o

Železné – 4,2 m

o

Železné – 10,6 m

o

Tišnov Riegrova – 9,5 m

o

Tišnov náměstí Míru – 10,4 m

o

Tišnov náměstí Míru – 20,8 m

o

Tišnov Brněnská – 10,0 m

silnice II/379 (60dB - den):
o

Tišnov Za Mlýnem – 10,3 m

o

Tišnov Červený mlýn, U Humpolky – 14,7 m

o

Tišnov Brněnská – 13,5 m

o

Tišnov Brněnská – 26,2 m

o

Tišnov Trnec – 7,5 m

silnice II/385 (60dB - den):
o

Tišnov sever – 19,9 m

o

Tišnov jih – 18,6 m

o

Hradčany – 21,3 m

silnice III/377 3 (60dB - den):
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o

Lomnická – 9,7m

o

Tišnov sever – 7,2 m

silnice III/377 8 (60dB - den):
o

Tišnov Dvořákova – 11,0 m

železnice č. 250 Tišnov - Brno:
o
o

Izofona hluku 55 dB (den) - ve vzdálenosti 53,3 m
Izofona hluku 50 dB (noc) – ve vzdálenosti 73,3 m, u železnice je rozhodující
posouzení hluku v noci

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury - DS (silniční doprava)
o

Plocha pro úpravu trasy silnice II/385 ve směru na Hradčany, včetně křižovatky se silnicí
III/38522 ve směru na Březinu - je navržena úprava trasy pro napojení průtahu Hradčany,
který řeší nevyhovující průjezd zastavěným územím obce. Dle zpracované dokumentace pro
územní rozhodnutí (probíhá územní řízení).

o

Plocha pro úpravu trasy silnice II/379 ve směru na Drásov - je navržena úprava trasy pro
bezkolizní provoz (na tyto úpravy bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci).

o

Plochy pro úpravu trasy silnice II/379 ve směru na Drásov a Lipůvku - jsou navrženy úpravy
trasy pro bezkolizní provoz.

o

Dopravní plocha pro úpravu křižovatky Riegrova - má umožnit bezkolizní průjezd městem
na vnitřním dopravním okruhu (doporučuje se kruhová křižovatka).

o

Dopravní plocha pro úpravu křižovatky silnic II/379 a II/377 (ulic Brněnská, Dvořákova, U
Humpolky) - má umožnit bezkolizní průjezd městem na vnitřním dopravním okruhu
(doporučuje se kruhová křižovatka).

o

Dopravní plocha pro úpravu křižovatky na sil. II/385 (ulic Olbrachtova, Hradčanská) –
Doporučuje se kruhový objezd, který by měl umožnit zvýšení bezpečnosti provozu

o

Křižovatka na střetu ulic Drbalova, Lomnická, Na Honech) – přestavba nepřehledného
úseku.

o

Propojení silnic II/377 a III/3773 - je navrženo jako místní komunikace pro propojení obou
silnic a dopravní napojení navržených ploch pro bydlení.

Navrženy jsou plochy pro tzv. dopravu v klidu – parkování a garážování osobních vozidel
o
o
o

o
o
o

parkoviště Klášterská (zrealizováno)
parkoviště u sil. II/377 v lok. Hony za Kukýrnou
hromadné garáže, jako samostatná funkční plocha, byly z návrhu územního plánu
vypuštěny, garáže budou řešeny dle potřeby v plochách obytných (B, BH), smíšených
obytných, občanského vybavení (zejména komerčního), případně i smíšených výrobních.
V plochách obytných (RD) je garáž na pozemku RD a většinou je součástí obytného objektu.
parkoviště Riegrova
parkoviště pod letním kinem
parkoviště v části Hájek

Navrženy jsou plochy veřejných prostranství – U – jedná se o plochy vymezené pro průchod místních
obslužných komunikací a komunikací charakteru zklidněných komunikací, sloužících pro obsluhu
stabilizovaného území a obsluhu rozvojových lokalit. Kromě místních komunikací pro obsluhu
navržených lokalit, jsou to:
o

rozšíření veřejného prostranství u hřbitova

Jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU, navržené pro zlepšení
prostupnosti krajiny, přístupu na nezastavěné pozemky a pro cyklistické stezky (vymezeny v ploše
účelové komunikace). Nad rámec „Generelu cyklistické dopravy v Tišnově“ byly navrženy cyklostezky:
Územní plán Tišnov - odůvodnění
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o

podél silnice II/377 směrem na Železné

o

cyklostezka u koupaliště

Návrh územního plánu respektuje a umožňuje:
1. Zajištění průchodnosti průjezdního úseku a extravilánového úseku silnic, což musí respektovat
i další typy hlavního využití (např. chodníky), silnice pak mohou být šířkově upravovány ve
stávajících parametrech nebo parametrech odpovídajících Návrhové kategorizaci krajských
silnic JMK.
2. Konkrétní řešení křižovatek bude předmětem podrobnější dokumentace.
3. Podmínky využití ploch s chráněnými prostory, přiléhajícími ke krajským silnicím II. nebo III.
třídy, jsou ošetřeny tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na silnicích.

9.4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
A)

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Zdroje vody:
Z hlediska zásobování vodou je město Tišnov nutno posuzovat jako součást většího celku
sdružujícího více obcí. Město je připojeno na „Skupinový vodovod Tišnov“, jehož součástí je dalších
10 okolních obcí.
Nevyhovující vodní zdroj pro část Jamné byl zrušen a nahrazen dodávkou vody z Tišnova. Z vlastních
zdrojů SV Tišnov byl vyřazen nevyhovující vodní zdroj Železné – Loupežníci, kromě propojení SV
s Vírským oblastním vodovodem byly realizovány investice do posílení zdrojů a zkapacitnění úpravny
vody v Lomničce.
Vydatnost užívaných zdrojů:
Celkem 66,5 l/s.
Stanovená ochranná pásma vodních zdrojů zasahující do území:
Heroltice, Hájek – Hajánky, Drásov
Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu 3. stupně povrchového zdroje přehrady Brno –
OŽP JM KNV, č.j. 1581/1990-235-233/1-Ho ze dne 19.09.1990.
Zásobovací systém:
Stav: Zásobování města probíhá ze čtyř vodojemů:
Název:

objem:

hladiny:

VDJ Květnice

500 m3

maximální 356.50 m n.m.
minimální 353.00 m n.m.

VDJ Čimperek

170 m3

maximální 317.25 m n.m.
minimální 314.05 m n.m.

VDJ Klucanina

800 m3

maximální 319.50 m n.m.
minimální 315.00 m n.m.

VDJ Čepička

800 m3

maximální 316.35 m n.m.
minimální 312.10 m n.m.

Součástí skupinového vodovodu Tišnov jsou dále vodojemy
Název:

objem:

hladiny:

VDJ Heroltice

50 m3

maximální 330.50 m n.m.

VDJ Železné

50 m3

maximální 347.00 m n.m.
minimální 344.00 m n.m

VDJ Jamné

50 m3

maximální 373.00 m n.m.
minimální 370.00 m n.m.

VDJ Lomnička

500 m3

maximální 277.00 m n.m.

VDJ Dřínová

minimální 328.55 m n.m.
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minimální 274.00 m n.m.
VDJ Čebín

800 m3

maximální 329.00 m n.m.
minimální 325.00 m n.m.

VDJ Šerkovice

30 m3

maximální 345.00 m n.m.

VDJ Květnice je plněn vodou ze zdroje Lomnička řadem DN 150, VDJ Čimperek ze zdroje Rohozec Železné, VDJ Čepička ze zdroje Předkláštěří, VDJ Klucanina ze zdrojů Heroltice a Čebín. VDJ
Čimperek je přímo propojen s VDJ Květnice.
VDJ Květnice je propojen s Vírským oblastním vodovodem.
Z VDJ Květnice jsou vyvedeny tři zásobovací řady. Řad DN 150 propojující VDJ s VDJ Čimperek, řad
DN 160 přivádějící vodu do Limovy a obce Železné (z řadu je vyvedena odbočka DN 110 pro hřbitov),
řad DN 160 sloužící pro zásobování horního pásma města. VDJ Čimperek slouží pro zásobování
dolního pásma. VDJ Květnice a VDJ Čimperek jsou situovány severně od města.
Dále jsou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny VDJ Čepička a VDJ Klucanina. VDJ Čepička
je situován v západní části území obce Předklášteří a přivádí vodu řadem DN 200 do ulice Klášterská.
VDJ Klucanina v jižní části a je propojen s veřejným vodovodem řadem DN 200 v prostoru ulice Trnec.
Vodovod města Tišnov je provozován ve dvou tlakových pásmech - horní a dolní. Pro dolní tlakové
pásmo slouží vodojemy Čimperek, Klucanina a Čepička, které jsou navzájem přes vodovodní síť
města propojeny. VDJ Květnice je vodojemem horního tlakového pásma a zároveň dotuje vodou VDJ
Čimperek.
Tlakové poměry:
Při řešení zásobování vodou města včetně místních částí se předpokládá provozování stávajícího
systému – dvě tlaková pásma.
Akumulace:
Max. potřeba vody:
3
cca Qm = 1400,0 m /d při uvažované potřebě vody 120 l/ob.den včetně občanské vybavenosti.
3
Pro město je nutno zajistit akumulaci objemu cca 1400 m , což odpovídá 100% Qm, což je stávající
akumulací splněno.
Části Pejškov a Hájek nemají vybudovaný veřejný vodovod.
V Pejškově vodovod již není sledován PRVK (Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského
kraje), přesto po dohodě s pořizovatelem v územním plánu možnost napojení Pejškova zůstává.
Logicky je voda přivedena do vodojemu u DU – účelové komunikace na západním okraji sídla a odtud
je voda přivedena do zástavby. Koridor může být přiveden k návrhovým plochám Z26 a Z24 a dále už
nemusí být v ÚP zakreslen.
Část Jamné je zásobována z prameniště pod Rohozcem přes vodojem a AT stanici.
Část Hajánky má vlastní systém zásobování vodou – zdroj, vodojem, rozvodné řady.

B)

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Stoková síť
Z hlediska odkanalizování jsou odpadní vody města likvidovány na ČOV Tišnov – Březina (na k. ú.
Březina), jejíž kapacita byla navržena nejen pro likvidaci odpadních vod z Tišnova a Předklášteří, ale i
pro dalších 6 obcí, ve kterých je kanalizace již dokončena, nebo se realizuje, nebo se realizace
připravuje. V Tišnově je vybudován jednotný systém kanalizace. Jednotlivé kanalizační sběrače
vytváří stokovou síť pokrývající zastavěnou část města.
Systém odvedení odpadních vod lze rozdělit do povodí několika hlavních kanalizačních stok:


kanalizační stoka odvádějící odpadní vody z oblasti Červeného mlýna a Předklášteří
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kanalizační stoka odvádějící odpadní vody ze severní části města. Kanalizační sběrač začíná
v ul. Lomnická pod sídlištěm Pod Květnicí, dále pokračuje ulicí Kukýrna, nám. 28.října, nám.
Míru, nám. Komenského, ulicí Janáčkova, kde odbočuje do směru na Koráb



kanalizační stoka odvádí odpadní vody ze středu města. Začíná v ulici Na Hrádku, kterou
prochází, dále je veden podél hřbitova do ulice Cáhlovská, pokračuje ulicí Červený mlýn a za
železnicí se napojuje do kmenové stoky



kanalizační sběrač odvádějící odpadní vody z Limovy je veden od závodu polem, přechází do
ulice Černohorské, dále je vedena ulicemi Dvořákova, Husova, Na rybníčku, Wágnerova, kde
přechází hlavní železniční trať a pokračuje kolem areálu Karlovy pekárny



kanalizační sběrač F odvádí odpadní vody z lokality pod VDJ Klucanina (ul. Těsnohlídkova,
Trnec). Začíná v ulici U pily, přechází ulici Brněnskou a železniční trať do ulice Olbrachtova a
dále pokračuje směrem k ČOV



část obce Železné je napojena na kanalizaci Tišnova (nápojný bod u nového hřbitova, ulice
Černohorská)

Kanalizační sběrače jsou provedeny kruhové v profilech DN 300 – DN 1200 a vejčité, materiál potrubí
– beton, železobeton, kamenina, zděné, PVC sklolaminát. Vedení stok je převážně na veřejných
pozemcích (chodník, komunikace), částečně i na pozemcích soukromých.
Provozovatelem kanalizačního systému je Vodárenská a.s. Brno, majitelem Město Tišnov - je
zapojeno do Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
V rámci kanalizační sítě je provozováno několik odlehčovacích komor.
V místních částech – Pejškov, Jamné, Hájek a Hajánky – není vybudovaná splašková kanalizace.
Čistírna odpadních vod:
Město má vybudovanou ČOV, která je situována na levém břehu Svratky v katastrálním území
Březina. Na čistírně proběhla intenzifikace technologického procesu, kapacita ČOV je 18 000 EO.
Kolaudace proběhla 10/2006, v současné době se zatížení čistírny pohybuje kolem 19000 EO.
Postupně jsou dopojovány nemovitosti v Březině, Herolticích a Vohančicích, Železném a Hradčanech.
C)

VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

Seznam toků
Název toku

Správce toku

Svratka

Povodí Moravy a.s., závod Dyje, provoz Brno

Závistka

Lesy ČR, oblastní správa toků

Lomnička

Lesy ČR, oblastní správa toků

Pejškovský potok

Lesy ČR, oblastní správa toků

Bezejmenné vodní toky

Lesy ČR, oblastní správa toků

Lubě

Lesy ČR, oblastní správa toků

Svratka
Nejvýznamnějším vodním tokem řešeného území je řeka Svratka. Jedná se o významný vodní tok
protékající řešeným územím od severovýchodu k jihozápadu, protéká zastavěným územím, číslo
hydrologického pořadí 4-15-01-001. Na vodním toku v řešeném území je vyhlášené záplavové území,
včetně aktivní zóny.
Jedná se o významný vodní tok (dle vyhlášky Mze č. 267/2005).
Závistka
Jedná se o upravený vodní tok, pramenící na k.ú. Deblín. Potok protéká v zastavěném území Tišnova,
kde je upraven, jinak se jedná o přirozený tok. Je pravostranným přítokem Svratky.
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Lomnička
Řešeným územím (k.ú. Jamné, Hájek, Hajánky) protéká potok Lomnička, který je ve správě Lesů ČR,
oblastní správa toků. Jedná se o neupravený tok.
Pejškovský potok
Řešeným územím (k.ú. Pejškov) protéká Pejškovský potok včetně několika bezejmenných přítoků,
které jsou ve správě Lesů ČR, oblastní správa toků. Jedná se o neupravené vodní toky.
bezejmenné přítoky
Jedná se dle vodohospodářské mapy o přirozené, částečně upravené, bezejmenné pravostranné a
levostranné přítoky hlavních vodních toků. Přítoky jsou ve správě Lesů ČR, oblastní správa toků a
Zemědělské vodohospodářské správy.
Dále se na řešeném území nacházejí Hlavní meliorační zařízení (otevřené a zakryté meliorační kanály
a svodnice) ve správě Zemědělské vodohospodářské správy.
Vyhlášené záplavové území:
vodní tok

Kým

Kdy

Číslo jednací

Krajský úřad
Jihomoravského kraje

28.11.2005

JMK 22636/2005 OŽP-Cr

Svratka

25.9.2007

JMK 121837/2007

24. 4. 2012

JMK 49334/2012

Aktualizace aktivní zóny
záplavového území významného
vodního toku Svratky v k.ú. Tišnov a
Předklášteří
Vymezení aktivní zóny záplavového
území toku Svratka km 75,929 – 76,
292, v k. ú. Tišnov

Krajský úřad
Jihomoravského kraje

Do grafické části je zakreslena hranice zvláštní povodně pod vodním dílem Vír.
Seznam nádrží:
Na k.ú. Tišnova se dle vodohospodářské mapy nenacházejí vodní plochy – rybníky.
Bezejmenná nádrž v Pejškově
Jedná se o nádrž nacházející se v severní části, sloužící jako požární nádrž.
Bezejmenná nádrž v Jamném
Jedná se o nádrž sloužící jako požární nádrž.
Vodní útvary
Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí
charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky
hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod.
Útvar povrchové vody je vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí, například
v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku. Umělý vodní útvar je vodní útvar povrchové vody
vytvořený lidskou činností. Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody, který má v důsledku
lidské činnosti podstatně změněný charakter. Vodní útvary povrchových vod jsou rozděleny do
kategorií vod tekoucích („řeka“) a stojatých („jezero“), případně identifikovány jako silně ovlivněné
nebo umělé. Vodní útvary povrchových vod tekoucích jsou tvořeny navazujícími úseky vodních toků.
K jednotlivým útvarům je identifikováno příslušné dílčí povodí. Vodní útvary povrchových vod se
evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a typu,
názvu oblasti povodí ČR a názvu mezinárodní oblasti povodí.
prac. Čísla

ID útvaru

Název vodního útvaru

D037

41344000

Svratka po soutok s tokem Bobrůvka

Územní plán Tišnov - odůvodnění

117

D041

41385000

Besének po ústí do toku Svratka

D044

41410000

Svratka po vzdutí nádrže Brněnská

Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo
kolektorech; kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností,
umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr. Vodní útvary
podzemních vod se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu a číselném
identifikátoru, názvu a číselném identifikátoru hydrogeologického rajonu, názvu oblasti povodí a názvu
mezinárodní oblasti povodí, identifikátoru kolektorů a jejich vybraných přírodních charakteristik. Vodní
útvary podzemních vod jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vertikálních vrstvách (svrchní
útvary kvartérních sedimentů a coniaku, útvary základní vrstvy, útvary bazálního křídového kolektoru).
Podle podkladu Hydroekologického informačního systému Výzkumného ústavu vodohospodářského
T.G.M. (HEIS VÚV TGM) se útvary povrchových podzemních vod v řešeném území nenacházejí.
Extravilánové vody
Konfigurace terénu vytváří malá povodí, která nezpůsobují podle informací problémy s extravilánovými
vodami. Terén spáduje ve většině případů mimo zastavěnou část města. Jedná se především o
severní část v lokalitě Pod Květnicí. Východní část - lokalita Klucanina - je zalesněná. Rovněž i tak
západní část, která je navíc oddělena řekou Svratkou.
Dešťové vody uvnitř města jsou odváděny kanalizací a lokálně jsou problémy se špatně provedenými
vpustmi.
V místních částech problémy s extravilánovýmí vodami nejsou.

D)

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Nadřazené sítě a zařízení vvn
Řešeným územím prochází nadřazená trasa nadzemního vedení vvn a to v jeho severní části nad
obytnou zónou Hony za Kukýrnou.
Sítě a zařízení vn 22 kV
Řešené území je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Čebín z nadzemního vedení
s napětím 22 kV. Samotné město pak zásobují čtyři nadzemní napájecí vedení 22 kV a to vn č.152,
33, 13 a 71. Samostatné větve jsou přivedeny do místních částí.
Vlastní napájecí rozvod ve městě je proveden dvěma rozvodnými systémy:
 nadzemní vedení 22 kV (okrajové části města a části Pejškov, Jamné, Hájek a Hajánky
 zemní kabelové vedení 22 kV (vnitřní město)
Na řešeném území je v provozu cca 42 sloupových a zděných trafostanic 35/0,4 kV zásobující el.
energií distribuci i soukromý sektor. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným
požadavkům na zajištění odběrů.
Sítě a zařízení nn
Síť nízkého napětí nn je různorodá, rozvod je proveden jednak podzemními kabely, jednak
nadzemním vedením na železobetonových stožárech, střešnících a závěsnými kabely a kabelovým
vedením. Stav nn sítě je částečně vyhovující.
E)

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Město Tišnov je zásobované zemním plynem z VTL plynovodu Maloměřice - Boskovice. V prostoru
Kuřimi je vyvedena odbočka VTL plynovodu Kuřim - Tišnov, která je zakončena VTL regulační stanicí
situovanou přímo v areálu Jihomoravské plynárenské a.s. Další VTL plynovod je přiveden do
řešeného území v jeho severní části od Lomnice a je rovněž zakončen VTL regulační stanicí.
Vlastní rozvodná síť města je provedena převážně v systému středotlak, část území je zásobována
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z NTL plynovodů (délka NTL plynovodů je 251 m).
Části Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov nejsou plynofikovány.
Severně od zastavěného území prochází další VTL plynovod, který je napojen na VTL plynovod Kuřim
– Tišnov a pokračuje ve směru na Bystřici nad Pernštejnem.
Katastrálním územím Pejškova prochází VTL plynovod ve směru na Heroltice.
Zvláštní inženýrské sítě:
VVTL plynovod, produktovody, ropovod
Řešeným územím neprocházejí trasy zvláštních inženýrských sítí.
VTL plynovody
VTL plynovod DN 150 přichází do řešeného územím od jihovýchodu a řešeným územím prochází v
jeho jižní části. Tento VTL plynovod má přímý vliv na zásobování města Tišnov. Před lokalitou
Červený mlýn je provedena odbočka DN 150, která Červený mlýn obchází a dále pokračuje podél
3
státní silnice do Předklášteří a je ukončena regulační stanicí o výkonu 5000 m /h. V návaznosti na tuto
3
regulační stanici je vybudovaná další o výkonu 1200 m /h. Regulační stanice VTL/STL je vybudována
také na severním okraji k. ú. Tišnov, kde je veden VTL plynovod od Bystřice nad Pernštejnem směrem
ke Kuřimi.
Severním okrajem zástavby Pejškova prochází vysokotlaký plynovod. Navrhujeme v územním plánu
možnost napojení Pejškova na tento plynovod, a to nejkratší přípojkou, včetně regulační stanice. Je
pouze na obci, pokud tuto možnost využije.
STL plynovody
Jsou vybudovány STL rozvody, které vytváří větevnou síť a jsou provedeny v profilech DN 80 až DN
300. Jednotlivé samostatné větve STL rozvodů zásobují významnější odběratele. Z VTL regulační
stanice je vyveden STL plynovod profilu DN 300 do ulice Brněnské. Zde se rozděluje ne tři větve:
 větev DN 150 pro sídliště Pod Klucaninou je vedena ulicí Brněnská ve směru na Brno,
odbočuje do ulice Mánesova, kde je v její horní části zakončena středotlakou regulační
stanicí. V odbočení do Mánesovy je napojena větev DN 100, která přivádí zemní plyn do
ulice Trnec a okolí.
 větev DN 300 je vedena ulicí Brněnská na opačnou stranu do prostoru ulice U Humpolky
 větev DN 200 je vedena ulicí Na rybníčku (napojeny mateřská a základní škola, nemocnice),
dále ulicí Riegrova na nám. Míru, kterým prochází do ulice Dvořáčkova a dále směřuje do
ulice Koráb. Na tuto větev je napojena Limova, obec Železné a několik regulačních stanic a
doregulátorů plynu
 přímo od VTL RS je vyvedena západní větev DN 200 pro oblast Červeného mlýna a dalších
průmyslových areálů. Průběh STL rozvodů je patrný ze situace.
 od RS VTL/STL na severním okraji k. ú. Tišnov je zásobena kotelna na ul. Králově a sídliště
pod Květnicí. Síť STL plynovodů mezi oběma RS VTL/STL je vzájemně propojena.
NTL plynovody
Tvoří hlavní rozvodnou síť pro zásobování obyvatelstva. Jsou napojeny na cca čtyři STL regulační
stanice (U Humpolky, Horova, Mánesova, Květnická) a přes cca devět doregulátorů plynu.
Zhodnocení STL a NTL plynovodů
Vzhledem ke stáří STL a NTL rozvodné sítě lze konstatovat, že rozvody jsou po technické stránce i
kapacitně vyhovující. Není uvažováno s rekonstrukcemi, pouze se uvažuje budování dalších STL
rozvodů v závislosti na rozvoji města.
Regulační stanice
V řešeném území se nachází dvě VTL regulační stanice.
STL regulační stanice ve správě Jihomoravské plynárenské a.s.
U Humpolky
Horova
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Mánesova
Květnická
F)

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

V Tišnově je provozován systém horkovodů (na sídlišti pod Klucaninou a pod Květnicí a částečně i
v obytné zóně Hony za Kukýrnou). Pro výrobu tepelné energie se používá zemní plyn.
Nemovitosti jsou z větší části napojeny na STL rozvody přes domovní regulátory nebo NTL plynovody.
Kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu – Pejškov, Jamné, Hájek a Hajánky - je používáno jako
topné medium převážně:


pevné palivo



elektrická energie



topné oleje

Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány ve větší míře, jen v ojedinělých případech.
G)

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Pošta ve městě je vyhovující a nevyžaduje další územní nároky.
Telefonní účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu s dostatečnou kapacitou.
Řešeným územím procházejí trasy dálkových optických kabelů.
Nad řešeným územím procházejí trasy radioreléových paprsků (koridory RR směrů – viz. stanovisko
VUSS).
Na území se nacházejí zařízení mobilních operátorů.
ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Zásobování vodou:
Je v řešeném území částečně stabilizováno. Město včetně Jamného, a Hajánek je zásobováno
z lokálních zdrojů, u kterých hrozí riziko znečištění. Proto je zásobovací systém Tišnova propojen na
Vírský oblastní vodovod. V Jamném a Hajánkách bude systém zachován. V Pejškově, který nemá
vybudovaný vodovod, je navržen zásobovací systém – napojení na systém Tišnova (na základě
dřívějších územně plánovacích dokumentací). Plán rozvoje vodovodů a kanalizací nenavrhuje
zásobování Pejškova. Část Hájek – osada Stanoviska nemá vybudovaný veřejný vodovod,
zásobování vodou je řešeno lokálně.
Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť, a to v rámci veřejných prostranství a dopravních
ploch. Je navrženo nové zapojení VDJ Květnice a Klucanina do stávajícího systému, úprava VDJ
Klucanina, propojení stávajících vodovodních řadů.
Pokračování výstavby na území města Tišnov je podmíněno zkapacitněním vodovodní sítě II.
tlakového pásma – opatření týkající se tohoto problému jsou správcem sítě zahrnuty v návrhu
opatření, která budou postupně realizována (dle Posouzení tlakových poměrů I. a II. tlakového pásma
Tišnov).
Ochranná pásma
Podle zákona č. 274/2001Sb, v platném znění, jsou stanoveny ochranná pásma vodovodů takto:


ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm
líce potrubí

1,5 m na každou stranu od vnějšího



ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm
líce potrubí

2,5 m na každou stranu od vnějšího



u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod
upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
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dále musí být respektován manipulační prostor nad přívodními řady (pruh o celk. šířce 5,0 – 6,0 m
nad trasou přívodního vodovodního potrubí sloužící ke vstupu pověřených pracovníků
provozovatele vodovodu a kanalizace, včetně provozní techniky, na výše uvedené pozemky,
z důvodu provádění opravy, rekonstrukce či údržby tohoto potrubí – dle požadavku VaK Hodonín).

Odkanalizování:
Je stabilizováno pouze v Tišnově, zastavitelné plochy budou napojeny v rámci veřejných prostranství
a dopravních ploch, a to v maximální možné míře oddílným systémem. Splaškové vody budou
napojeny na stávající kanalizaci, dešťové vody budou odvedeny do nejbližšího recipientu. Pro Tišnov
byla zpracována dokumentace – Posouzení stokové kanalizační sítě Tišnova a Předklášteří, AQUA
PROCON Brno, 04/2006 – jejíž závěry je nutno respektovat. Ve většině případů se jedná o návrh
rekonstrukcí stávající kanalizace a dílčí doplnění kanalizačních sběračů.
Odpadní vody:
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje nenavrhuje odkanalizování místních částí.
Přesto je podle dřívější územně plánovací dokumentace navrženo odkanalizování a to:


Jamné, Hájek a Hajánky splaškovou kanalizací na vlastní ČOV, která je navržena na k.ú.
Železné (plocha je vymezena v územním plánu obce Železné)

Trasy kanalizačních sběračů budou řešeny v rámci veřejných prostranství a dopravních ploch
podrobnějším řešením.
Dešťové vody budou odvedeny do místních recipientů. Trasy kanalizačních sběračů budou řešeny
v rámci veřejných prostranství a dopravních ploch (např. odkanalizování m.č. Jamné a Hájek; proto
zde není vymezen pro kanalizační sběrač samostatný koridor).
V ulici Na Rybníčku je navržena dešťová kanalizace pro odvedení dešťových vod z oblasti lokality
Hony za Kukýrnou, Dešťové vody budou kumulovány v navrženém suchém poldru odkud budou
odváděny otevřeným korytem do stávající dešťové kanalizace, dále do navržené kanalizace, která
bude vyústěna v otevřeném příkopě. Dešťové vody tak budou z této oblasti odvedeny do Svratky.
Dle vyjádření správce sítě je podmínkou další výstavby ve městě odvedení dešťových vod z lokalit
severně nad městem – toto je v ÚP navrženo dle zpracované dokumentace Posouzení kanalizační
sítě města Tišnova a Předklášteří (viz předešlý odstavec).
Další podmínkou jsou investice do postupné obnovy technologického zařízení a zkapacitnění
některých částí čistírny (úpravy na objektech kalového hospodářství, biologického stupně…).
Ochranná pásma
Podle zákona č. 274/2001Sb, v platném znění, jsou stanoveny ochranná pásma kanalizací takto:


ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm
líce potrubí

1,5 m na každou stranu od vnějšího



ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm
líce potrubí

2,5 m na každou stranu od vnějšího



u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod
upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m

Zásobování plynem a teplem:
Je v Tišnově stabilizováno, pro vytápění se v převážné míře využívá zemní plyn.
Části – Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov nejsou plynofikovány – jsou navrženy k plynofikaci. Do
Jamného bude přiveden zemním plyn STL plynovodem z Rohozce a dále bude rozveden v rámci
veřejných ploch a prostranství i do Hájku a Hajánek. Pro plynofikaci Pejškova je navržena VTL
regulační stanice napojená odbočkou ze stávajícího VTL plynovodu procházejícího k.ú. Pejškova a
STL rozvod.
Lokálně lze využívat alternativních zdrojů – tepelná čerpadla, solární energii.
Bezpečnostní a ochranná pásma:
VTL plynovody:
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Ochranná pásma:
Druh plynového zařízení

ochranné pásmo [m]

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

1

ostatní plynovody a přípojky (na obě strany od půdorysu)

4

technologické objekty

4

Bezpečnostní pásma:
Druh plynového zařízení

bezpečnostní pásmo [m]

VTL plynovody

do DN 300 včetně

40

VTL plynovody

do DN 100 včetně

15

VTL regulační stanice

10

Zásobování el. energií:
Stávající systém je stabilizovaný, zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť nn, a to v rámci
veřejných prostranství a dopravních ploch.


byl zakreslen aktuální stav nadzemních vedení vn

Vzhledem k zastavěným a navrženým zastavitelným plochám je navrženo:


ve třech případech je navržena demontáž stávajícího nadzemního vedení vn, která je vyvolaná
návrhem zastavitelných ploch. Tato vedení budou nahrazena kabelovým nebo nadzemním
vedením vn



pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě
nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné, příp. doplnit
v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí



trafostanice je možno umisťovat v plochách a koridorech a budou napojeny do systému vn, a to
buď nadzemním vedením nebo vedením kabelovým (v rámci veřejných prostranství a ploch pro
dopravu)



pro zastavitelné plochy budou navrženy samostatné trafostanice podrobnější dokumentací dle
potřeb – nejsou v současnosti známy konkrétní požadavky příkonu (zejména se jedná o
rozsáhlejší zastavitelné plochy pro bydlení v lokalitě Hony za Kukýrnou a plochy pro výrobu VP a
SV u silnice II/385 ).



síť nízkého napětí bude rozšířena a zahuštěna novými vývody



rozvojové lokality budou napojeny do stávajícího systému sítě nn



respektovat trasy a podmínky ochranných pásem nadzemního vedení vn a nn

Ochranná pásma:
Ochranné pásmo [m]
pro vedení realizovaná:
*do
**od
***od
31.12.1994
1.1.1995
1.1.2001

Druh zařízení

Nadzemní vedení
napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:
bez izolace
s izolací základní
závěsná kabelová vedení
napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně
napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně
napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně
napětí nad 400 kV
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10
15
20
25

7
12
15
20
30

7
2
1
12
15
20
30

122

Podzemní vedení
napětí do 110 kV včetně

1

1

1

napětí nad 110 kV

-

1

3

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





Stožárové

10

7

7

kompaktní a zděné

30

20

2

Vestavěné

30

20

1

*
**
***

podle vládního nařízení č. 80/1957
podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění
podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění

Elektronické komunikace
Zdůvodnění:


koncepce veřejných komunikačních sítí je v řešeném území stabilizována



rozvojové lokality budou napojeny na stávající systém v rámci veřejných prostranství a ploch pro
dopravu



v případě potřeby je v rámci navržených podmínek většiny ploch s rozdílným způsobem využití
možno umísťovat další vedení či zařízení těchto sítí

Ochranná pásma:
ochranné pásmo telekomunikačního vedení


ochranné pásmo vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu



ochranné pásmo radioreléového paprsku

POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU:
Je stanovena pouze pro navržené plochy bydlení. U ostatních lokalit bude potřeba stanovena
podrobnější dokumentací na základě konkrétních požadavků.
Specifická potřeba vody:
Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky č.
120/2011 Sb. uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d) včetně
vybavenosti a drobného podnikání
specifická potřeba vody:

120 l/ob.den

koeficient denní nerovnoměrnosti

1,35

Množství odpadních vod odpovídá cca potřebě vody.
Potřeba el. příkonu:
Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to
elektřinou a zemním plynem – město je plynofikované. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat
o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče.
bytový odběr

0,85 kW/bj

nebytový odběr

0,35 kW/bj

Potřeba plynu:
3

Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m /h.
Orientační bilance obytných ploch
Číslo

Z1

Funkční využití

bydlení individuální

Výměra
lokality
v ha

Počet
bytových
jednotek

Počet
obyvatel

Potřeba vody
Qm

1,78

30

63
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Potřeba plynu

(m3/d)

Množství
odpadních vod
(m3/d)

10,21

10,21

60

(m3/h)

Příkon el.
energie
(kW)

36

123

Číslo

Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z48

Funkční využití

bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné
smíšené obytné

Výměra
lokality
v ha

Počet
bytových
jednotek

Počet
obyvatel

Potřeba vody
Qm

Potřeba plynu
(m3/h)

Příkon el.
energie

(m3/d)

Množství
odpadních vod
(m3/d)

1,90
2,28
4,07
0,57
1,11
0,31
4,03
0,25
1,13
1,38
0,05
0,22
0,23
0,88
0,53
0,12
0,22
0,92
0,28
0,26
0,22
0,43
0,27
0,31
0,38
0,13
0,43

29
44
63
3
4
1
40
1
5
4
1
1
2
4
2
1
1
6
2
1
2
2
2
2
2
1
4

64
98
140
8
10
3
96
3
12
10
3
3
5
10
5
3
3
15
5
3
5
5
5
5
5
3
10

10,37
15,88
22,68
1,30
1,62
0,49
15,55
0,49
1,94
1,62
0,49
0,49
0,81
1,62
0,81
0,49
0,49
2,43
0,81
0,49
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,49
1,62

10,37
15,88
22,68
1,30
1,62
0,49
15,55
0,49
1,94
1,62
0,49
0,49
0,81
1,62
0,81
0,49
0,49
2,43
0,81
0,49
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,49
1,62

58
88
126
6
8
2
80
2
10
8
2
2
4
8
4
2
2
12
4
2
4
4
4
4
4
2
8

34,8
52,8
75,6
3,6
4,8
1,2
48
1,2
6
4,8
1,2
1,2
2,4
4,8
2,4
1,2
1,2
7,2
2,4
1,2
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
1,2
4,8

(kW)

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Svoz komunálního odpadu zajišťuje pro město specializovaná firma. Odpad je pravidelně svážen,
odstraňování odpadů probíhá dle smluvních vztahů s provozovateli odstraňování odpadů. Svozovou
oblast zahrnuje katastr města Tišnova a katastry místních částí Jamné, Hájek a Pejškov. Komunální
odpad je pravidelně svážen do Brněnské spalovny. Na území města dochází i k třídění komunálního
odpadu na papír, plasty, sklo, jejichž svoz organizuje výše zmíněná firma.
Pro nebezpečné složky komunálního odpadu a komunální odpad velkoobjemový byl zřízen sběrný
dvůr. Plocha je umístěná ve smíšené výrobní zóně města v areálu Technických služeb. Tento druh
odpadu je navíc pravidelně svážen výše uvedenou firmou. ÚP nenavrhuje na území města plochy pro
bioplynovou stanici nebo komunitní kompostárnu, z důvodu nedostatku vhodných ploch, v dostatečné
hygienické vzdálenosti od ploch s funkcí bydlení.

9.4.3. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Město disponuje zařízeními občanského vybavení na poměrně vysoké úrovni. Jsou zde zastoupeny
plochy veřejné vybavenosti včetně sportu i komerční vybavenost. Koncepce rozvoje spočívá
v zachování stávajících zařízení, jejich rozvoji a variabilnějším využitím ploch - umožnění budování
dalších zařízení občanského vybavení v ostatních plochách urbanizovaného území, v plochách se
smíšeným využitím zvláště plochách centrálních SC. Uspokojování potřeb občanského vybavení
nadmístního charakteru bude i nadále v blízkém Brně.
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Plochy občanského vybavení – občanské vybavení veřejné – OV
o

o

o

koncepce je založena na fungování jediného městského centra, kde je soustředěno maximum
ploch a zařízení veřejné občanské vybavenosti v rámci ploch smíšených centrálních a
systému samostatně vymezených ploch občanského vybavení pro jednotlivé druhy veřejného
vybavení
do těchto ploch byly zařazeny plochy, umožňující výstavbu veřejného vybavení (školství,
zdravotnictví, sociální péče, kultury, veřejné správy apod.). Respektování využití těchto ploch
v majetku města pro veřejné účely je zakotveno v podmínkách využití ploch SC a OV, kdy
změna veřejného občanského vybavení na zařízení bez podílu veřejného občanského
vybavení je nepřípustná. Ve městě nejsou pro veřejné občanské vybavení vymezeny nové
plochy - požadavky na případný rozvoj chybějícího občanského vybavení (např. zařízení
sociálního bydlení, zařízení zdravotnictví, zařízení sociální péče – ubytování pro seniory,
sociální bydlení) lze řešit intenzivnějším využitím stávajících ploch a zařízení, nebo ploch,
které občanské vybavení připouštějí - přednostně plochy SC, SO, B), dále plochy OK
v místních částech není občanské vybavení veřejné zastoupeno ani není samostatně
navrhováno

Plochy občanského vybavení – občanské vybavení komerční – OK
o

do těchto ploch byly zařazeny plochy občanského vybavení komerčního charakteru (obchod,
služby, ubytování, stravování). Koncepce spočívá ve stabilizaci stávajících ploch, kterými jsou
stávající zařízení. Zařízení pro stravování a ubytování jsou dostatečně kapacitní, je třeba
zvyšovat jejich kvalitu a rozmanitost. Zařízení pro obchod a služby jsou územním plánem
posíleny, jejich kapacita je nedostačující, zejména jejich rozmístění v území města není
optimální, vzhledem k těžišti poptávky a budoucí koncentraci obyvatelstva. Pro rozvoj jsou
navrženy plochy OK a rovněž je možno umisťovat tato zařízení v rámci ploch SV.

o

pozemky menších zařízení občanského vybavení, např. restaurace, obchody, mohou být
umisťovány v rámci jiných ploch, např. ploch smíšených obytných centrálních, smíšených
obytných a ploch bydlení.

Plochy občanského vybavení – hřbitovy - OH
o

hřbitov se nachází na východním okraji města, v předprostoru hřbitova je veřejné prostranství,
které slouží jako parkoviště. Budoucí problém malé kapacity hřbitova je řešen plochou (Z30)
pro rozšířením hřbitova, s případnou možností výstavby obřadní síně. Hřbitov nemá vyhlášené
ochranné pásmo okolo veřejného pohřebiště, proto ÚP řeší ochranu jeho piety návrhem 100m
ochranného pásma.

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – OS
o

plochy pro sport budou i nadále soustředěny do 3 hlavních lokalit – víceúčelového sportovního
areálu na Ostrovci za vlakovým nádražím podél řeky Svratky, kde je určující návaznost na
stávající tenisové kurty a cyklostezku podél řeky Svratky, areálu u koupaliště, kde je
základním prvkem stávající koupaliště a dále areál Střelnice na Trnci. Tyto základní větší
sportoviště jsou navrženy k rozšíření a počítá se s jejich doplněním o další atraktivní zařízení
sportovního charakteru (lanové centrum, aqupark, wellness centrum apod.). Ostatní hřiště
jsou rozptýleny v různých lokalitách ve městě (Sokolovna, školní hřiště a volná dětská hřiště,
hřiště na sídlišti pod Květnicí, na sídlišti Klucanina a na Honech za Kukýrnou). Pro tuto plochu
byl nově stanoven regulativ OSx – tělovýchova a sport specifická, aby bylo možné vymezit
odlišné podmínky pro využití území.

o

k rekreaci obyvatel města i návštěvníků jsou vymezeny plochy SR plochy smíšené
nezastavěného území - sportovně rekreační a to v lokalitě pod Květnicí, pod Klucaninou a
lokalitě u Svratky, umožňující volný pohyb v přírodě. Základem těchto ploch je vyvážený
přírodní systém, který zachovává přirozené biologické funkce ekosystému.

o

další dětská hřiště lze realizovat v případě potřeby v plochách, které tato hřiště připouštějí,
např. v plochách veřejných prostranství a veřejné zeleně vymezených ve městě i v místních
částech.
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9.4.4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Veřejná prostranství tvoří základní urbanistickou kostru řešeného území, která sestává z ulic, náměstí,
návsí, ploch pro pěší, veřejné zeleně a parků.
Plochy veřejných prostranství – U
o

veřejná prostranství jsou vymezena především v území s předpokladem pohybu pěších a
sociálních kontaktů s těžištěm v centru města. Nejvýznamnějším prostorem města je náměstí.
Centrální plocha je zpevněná, z části slouží jako parkoviště, tržiště a reprezentační plocha
naproti městské radnice. Podmínky využití ploch veřejných prostranství umožňují řešení
kultivace tohoto prostoru (např. doplnění o vzrostlou zeleň, vodní prvky, plochy pro setkávání
a odpočinek, mobiliář odrážející polohu a význam místa).

o

veřejná prostranství dále slouží pro průchod místních komunikací, umožňující obsluhu
stávajících a rozvojových lokalit dopravní infrastrukturou (vč. parkování a odstavení vozidel) a
technickou infrastrukturou. Navržená koncepce veřejných prostranství tak umožňuje zklidnit
motorovou dopravu - do těchto ploch byly zařazeny ty místní obslužné komunikace, které mají
nebo mohou mít charakter zklidněných komunikací, příp. „zóny tempo 30“.

o

rozvojové plochy veřejných prostranství jsou navrženy pro obsluhu rozvojových ploch a jsou
vymezeny v šíři min. 8 m, která umožňuje řešení průchodu místních obslužných komunikací,
technické infrastruktury, ploch pro pohyb pěších a zeleně

o

dále jsou navržena veřejná prostranství pro odpočinek a setkávání. ÚP řeší vymezení
veřejného prostranství pro odpočinek a setkávání obyvatel dle § 7, zákona č. 183/2006 Sb. „pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo
smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
2
prostranství o výměře nejméně 1000 m ; do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace“. Tyto plochy jsou řešeny jako samostatně vymezené plochy parků a veřejné
zeleně, a nebo nejsou řešeny v grafické části dokumentace, ale budou součástí
podrobnějšího řešení. Pro hlavní rozvojovou lokalitu Hony za Kukýrnou je potřeba veřejných
prostorů řešena navazujícími plochami parků Z44, Z45, Z46 (mezi návrhovými plochami
bydlení a koridorem pro propojující místní komunikací). Kromě funkce izolační, bude toto
parkově upravené území sloužit k odpočinku, relaxaci, vycházkám a hrám dětí. V centrální
části města je navržena plocha parku Z50.

o

formou veřejných prostranství jsou navrženy plochy (koridory) pro stezky pro pěší a cyklisty

o

další veřejná prostranství s předpokladem pohybu pěších a sociálních kontaktů lze řešit na
základě přípustných podmínek využití příslušných ploch

9.5.
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability , prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostů
9.5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na území
města jsou patrné přírodní kontrasty pestrosti krajinných společenstev. Město leží v přechodové
oblastí mezi kulturní zemědělskou a kompaktněji zalesněným územím na západě a severozápadě.
S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy
a stavby bez vazby na zastavěné území. Tento princip je uplatněn a je respektován v celém řešeném
území.
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ÚP respektuje přírodní hodnoty území, stanovuje podmínky pro jejich ochranu; stanovuje zásady
koncepce uspořádání krajiny, vymezuje ÚSES včetně interakčních prvků a podmínky využití,
vymezených ploch. ÚP vymezením ploch v krajině a definováním podmínek jejich využití posiluje podíl
rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů, umožňuje zlepšování kvality vod a přirozeného stavu
vodních toků, podporuje zvyšování podílu ovocných dřevin v zahradách a v záhumencích tvořících
přechod zástavby do krajiny. ÚP řeší opatření proti přívalovým vodám – vymezuje plochy pro suché
poldry, umožňuje výstavbu menších vodních ploch v přírodních plochách nezastavěného území. ÚP
respektuje stávající hlavní polní a lesní cesty, podmínkami využití ploch umožnuje budování cest
nových nad rámec cest v ÚP navržených.
Návrhové plochy nezastavěného území s převažujícím využitím pro zeleň, jsou ve výroku
identifikovány a charakterizovány v tabulce.
S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné zastavitelné
plochy s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují
zastavěné území.
Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití ÚP definuje podmínky pro využití nezastavěného území, stanovuje podmínky umožňující budování
nových účelových komunikací, společných zařízení (vodohospodářských, protipovodňových a
protierozních opatření apod.), sítí technické infrastruktury a nezbytných zařízení technické
infrastruktury, vodních ploch.
Nepřípustné je umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství a těžbu nerostů, které nejsou povoleny v přípustném nebo podmíněně přípustném
využití. Toto ustanovení reaguje na novelu stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2013, která do § 18
odst. 5 doplňuje poslední větu, která umožňuje územně plánovací dokumentaci výslovně vyloučit
v nezastavěném území umisťování staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v tomto odstavci.
Řešení územního plánu umožňuje umístění těchto staveb v jiných plochách dle způsobu využití, které
odpovídají uspořádání a kontinuálnímu využití území v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
Mimo to některé z těchto záměrů je možno povolit s odkazem na přípustné a podmíněně přípustné
využití také v plochách nacházejících se v nezastavěném území.
V nezastavěném území – krajině jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití:

9.5.2. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ
A)

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ ( N)

V řešeném území je harmonický vztah vodních ploch s krajinou, veškeré stávající vodní plochy, toky i
svodnice jsou respektovány.
B)

PLOCHY PŘÍRODNÍ (E)

Území je stabilizováno. Územní systém ekologické stability je vymezen na místní úrovni v návaznosti
na oborovou dokumentací.
C)

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P)

Rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován. Plochy zemědělské se snižují částečně v návaznosti na
zastavěné území obce, zejména Tišnova. V místních částech Pejškov, Jamné, Hájek a Hajánky je
redukce ploch minimální.
o

v plochách zemědělské zóny je nutno zvýšit podíl přírodních prvků, rozsáhlé plochy orné půdy
rozdělit vzrostlou zelení. ÚP navrhuje rozvoj zastavitelných ploch na úkor ploch produkčních
v návaznosti na zastavěná území.

Územní plán Tišnov - odůvodnění

127

D)

PLOCHY LESNÍ (L)

Plochy lesní jsou v území stabilizované.
o

v ÚP není navrženo rozšíření lesních ploch.

E)

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – KRAJINNÁ ZELEŇ (SX)

Plochy extenzivně využívané již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné
minulosti hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů a
dřevin rostoucích mimo les. V plochách SX nad obytnou zónou Hony za Kukýrnou - je možnost
dočasného umisťování ornice z větších investičních staveb s cílem zajistit možnosti jejího dalšího
využití.
o

V ÚP je navrženo rozšíření této zóny na severním okraji města, jako propojení dvou výrazných
přírodních útvarů a dominant v území města Květnice a Klucaniny a současně pro vedení
územního systému ekologické stability.

F)

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (SM)

o

V ÚP jsou navrženy nové plochy SM pouze jako mírné rozšíření stávajících ploch, větší
rozšíření, v návaznosti na obytnou lokalitu pro bydlení Hony za Kukýrnou bylo z návrhu ÚP
vypuštěno. Mírné rozšíření plochy SM je navrženo na území části Hájek.

G)

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – REKREAČNÍ (SR)

o

Pro tuto funkci jsou v ÚP navrženy plochy; pod Květnicí – v návaznosti na návrhovou plochu za
penzionem (DPS), pod Klucaninou a v prostoru Mlýnisko – mezi řekou Svratkou a silnicí II/385.

H)

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – SADY A ZAHRADY VE VOLNÉ KRAJINĚ
(RS)

Plochy využívané k zemědělským a pěstitelským účelům, zejména se vyskytují v území místních částí.
NEZASTAVITELNÉ PLOCHY
označení
plochy

katastrální území

1

Tišnov

způsob
využití
plochy
SX

2

Tišnov

SX

3

Tišnov

SX
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podmínky využití území

 lokalita u hřbitova
 respektovat podmínky ÚSES – LBK 17
 podmínka „výsadbu realizovat podle projektové
dokumentace, použité sazenice dřevin musí být
autochtonní a odpovídat STG v místě realizace“ je
dána z důvodu vytvoření přirozeného přechodu do
krajiny a současně zajistit funkčnost lokálního
biokoridoru
 lokalita Hony
 respektovat podmínky ÚSES – LBK 17
 podmínka „výsadbu realizovat podle projektové
dokumentace, použité sazenice dřevin musí být
autochtonní a odpovídat STG v místě realizace“ má
zajistit přirozený koridor mezi dvěma výraznými
přírodními lokalitami Květnicí a Klucaninou a
současně plnit funkci lokálního biokoridoru
 lokalita pod Květnicí
 respektovat podmínky ÚSES – LBK 17
 podmínka „výsadbu realizovat podle projektové
dokumentace, použité sazenice dřevin musí být
autochtonní a odpovídat STG v místě realizace“ má
zajistit přirozený koridor mezi dvěma výraznými
přírodními lokalitami Květnicí a Klucaninou a
současně plnit funkci lokálního biokoridoru

Výměra

2,75 ha

5,84 ha

4,02 ha
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označení
plochy

katastrální území

4

Tišnov

způsob
využití
plochy
SX

5

Hájek

SX

6
7

Tišnov
Tišnov

SR
SR

8
9

Hájek
Tišnov

SM
SX

12

Tišnov

SR

podmínky využití území

 lokalita sever
 respektovat podmínky ÚSES – LBK 18
 podmínka „výsadbu realizovat podle projektové
dokumentace, použité sazenice dřevin musí být
autochtonní a odpovídat STG v místě realizace“ má
zajistit přirozené propojení mezi lokalitou Květnice a
plochou lokálního biocentra Cimperek
 lokalita Stanoviska
 respektovat podmínky ÚSES – LBK 8
 podmínka „výsadbu realizovat podle projektové
dokumentace, použité sazenice dřevin musí být
autochtonní a odpovídat STG v místě realizace“ má
zajistit soulad s okolní přírodou
 lokalita pod Květnicí
 lokalita Mlýnisko
 podmínka „výsadbu realizovat podle projektové
dokumentace, použité sazenice dřevin musí být
autochtonní a odpovídat STG v místě realizace“ a
 podmínka v rámci RBK revitalizovat území
s plochami tůní“ má zajistit soulad s okolní přírodou
 lokalita pod skálou
 lokalita Svratka
 respektovat podmínky ÚSES
 podmínka „výsadbu realizovat podle projektové
dokumentace, použité sazenice dřevin musí být
autochtonní a odpovídat STG v místě realizace“ má
zajistit soulad s okolní přírodou
 lokalita u silnice II/377 směrem na Železné
 část pozemku, na kterou zasahuje pietní pásmo
nového hřbitova vymezit pro vzrostlou zeleň

Výměra

0,37 ha

0,48 ha

5,42 ha
44,41 ha

0,69 ha
4,90 ha

9.5.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Koncepce územního systému ekologické stability vychází z aktuálních podkladů ÚSES.
Z oborových podkladů, které se v průběhu vymezování uplatňovaly je z územně technický podklad
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj – Regionální a nadregionální ÚSES
ČR, z roku 1996. Pro území Jihomoravského kraje bylo řešení ÚSES v tomto územně technickém
podkladu aktualizováno a vydáno odborem ŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako
koordinovaný oborový podklad regionálního a nadregionálního ÚSES. Tento oborový podklad byl
zapracován do návrhu ZUR JMK.
Lokální (místní) ÚSES byl oborovými dokumentacemi (generely a plány lokálního ÚSES) dopracován
v reakci na nadřazené oborové koncepce. Dokumentace byly zpracovány v r. 1996 pro jednotlivé místí
části (Tišnov, Jamné, Pejškov). Koordinace proběhla v roce 2002, kdy byl zpracován Okresní generel
okresu Brno – venkov. Upřesnění územního systému ekologické stability v upraveném návrhu
územního plánu bylo aktualizováno dle zpracovaného Plánu ÚSES, který byl pořízen odborem ŽP
MěÚ Tišnov v září 2015. Plán ÚSES byl zpracován v rozsahu daném vyhláškou. č. 395/1992 Sb. a
následně projednán.
NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Nadregionální ÚSES je představován osou nadregionálního biokoridoru a jeho ochrannou zónou.
Vzhledem k nepropustné bariéře přes zastavěné území a nádraží v Tišnově, kde je osa dle
koordinační dokumentace Jihomoravského kraje (Koncepční vymezení regionálního a
nadregionálního územního systému ekologické stability, 2012) vymezena, je osa nadregionálního
biokoridoru vymezena severně, mimo zastavěné území.
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Regionální ÚSES je zastoupen regionálním biocentrem Květnice a regionálním biokoridorem, který
představuje řeka Svratka. Lokální územní systém ekologické stability zajišťuje funkčnost navrženého
generelu a navazuje na nadregionální a regionální systém ekologické stability i na řešení místních
systémů ekologické stability mimo řešené území.
REGIONÁLNÍ BIOCENTRA
Označení

Význam

Výměra

RBC 242

Regionální

v území
128 ha

RBC 1563

Regionální

v území
0,4 ha

RBC 289

Regionální

v území
0,3 ha

Popis
Regionální biocentrum zahrnuje
komplex Květnice, shodný
s přírodní památkou a lokalitou
Natura2000. Existující funkční
biocentrum
Regionální biocentrum jižně až
jihovýchodně od katastru
Pejškov. Na řešené území
zasahuje okrajově, částí
lesního porostu
Regionální biocentrum severně
až severozápadně od katastru
Jamné u Tišnova. Na řešené
území zasahuje okrajově, částí
lesního lemu.

cílový stav společenstva
Soubor lesních, skalních a
subxerotermních společenstev.
Zachovat stávající využívání.

Lesní, společenstva.
Zachovat stávající využívání.

Lesní, společenstva.
Zachovat stávající využívání.

NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY
Označení

Význam

K 128 MB

Nadregionální 1600 m

RK JM 018 Regionální

Délka

3400 m

Popis
Biokoridor vymezený na lesní
půdě v západní části katastru
Pejškov. Vymezena je mezofilní
bučinná osa.
Biokoridor jižně od města podél
toku Svratky. Částečně funkční
až funkční regionální biokoridor.
Biokoridor je bez výrazných
střetů s urbanizovaným
územím, nebo jinými záměry
narušujícími funkčnost
územního systému ekologické
stability. V katastru Tišnova
biokoridor od jihu navazuje na
regionální biocentrum Květnice.

cílový stav společenstva

Lesní společenstva

Zachovat stávající využívání –
vodní pobřežní společenstva, lesní
a křovinná společenstva (nivní
polohy).

MÍSTNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Místní územní systém ekologické stability zahrnuje několik větví reprezentujících základní typy
ekosystémů v krajině. Jedná se o dva základní typy stanovišť. Část tras místních biokoridorů a
biocenter je vymezena v návaznosti na vodní toky – v údolnicích, zahrnujících nejen vodní tok, nebo
vodní plochy ale i stanoviště břehových porostů, pobřežních podmáčených luk a remízů.
Klucanina – systém místních biocenter a biokoridorů propojujících severní a východní hranici katastru
Tišnova. V severní části je systém neexistující, vymezen v rámci polních kultur. V prostoru
zalesněného hřbetu Klucaniny se trasa větví na dvě osy. První reprezentuje lesní společenstva dubo
bukového až bukového vegetačního stupně a mezofilní trofické řady. Systém využívá částí lesa
s vyšším zastoupením původních druhů dřevin.
Pejškovský potok – biokoridor je vymezen podél Pejškovského potoka, navazující na nadregionální
biokoridor NRBK 01. Větev vymezená podél toku je funkční, navazuje na zalesněné území.
Lomnička – místní biokoridor v katastrech Jamné u Tišnova a Hájek u Tišnova. Větev je funkční, nebo
částečně funkční, prochází částečně zastavěným územím.
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Jamné – větev místního významu vymezená v rámci pestré skladby krajinných formací
severozápadně od zastavěného území Jamné. Pestrá krajinná mozaika lesů, postagrárních lad,
zarostlých úvozů apod. Převažují funkční nebo částečně funkční skladebné části.
Biocentra
označení

význam

výměra

Popis

LBC 1

místní

13,20 ha Lesní porost v severní části
katastru Pejškov u Tišnova,
funkční existující biocentrum.

LBC 2

místní/
NRBK

10,1 ha

Lesní porost v katastru Pejškov u
Tišnova, funkční existující
biocentrum.

LBC 3

místní/
RBK

0,80 ha

LBC 4

místní/
RBK

4,40 ha

Tok Svratky – okrajově zasahuje
do katastru Tišnova. Existující
funkční biocentrum
Tok Svratky včetně břehových
porostů, včetně pobřežních
podmáčených lesních porostů.
Existující funkční biocentrum.

LBC 5

místní/
RBK

1,30 ha

LBC 6

místní/
RBK

LBC 7

místní

LBC 8

místní

10,30 ha Tok Svratky včetně břehových
porostů, včetně pobřežních
podmáčených lesních porostů.
Existující funkční biocentrum.
11,3 ha Lesní porosty v komplexu
Klucanina. Část cenných lesních
porostů s vysokým podílem
zastoupení přirozených druhů
dřevina horizontální
strukturovanosti porostů.
Existující funkční biocentrum.
4,50 ha Lesní porosty v komplexu
Klucanina. Existující funkční
biocentrum.

LBC 9

místní

2,80 ha

LBC 10

místní

1,50 ha

LBC 11

místní

4,10 ha

LBC 12

místní

3,40 ha

Břehové porosty - lesní porosty
navazující na tok Svratky.
Existující funkční biocentrum.

Mělká údolnice v severovýchodní
části katastru Tišnov. Pestré
krajinné formace, postagrární
lada, funkční existující
biocentrum.
Biocentrum v severní části
katastru Tišnov. Pestré krajinné
formace, postagrární lada,
funkční existující biocentrum.
Lesní porosty v katastru Jamné u
Tišnova. Existující funkční
biocentrum.

Lesní porosty v katastru Jamné u
tišnova. Existující funkční
biocentrum.
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navrhované záměry
Do LHP a LHO zapracovat princip
šetrného hospodaření, v rámci
porostních skupin preferovat věkovou
diverzitu a vyšší podíl melioračních
druhů.
Zachovat stávající využívání.
Do LHP a LHO zapracovat princip
šetrného hospodaření, v rámci
porostních skupin preferovat věkovou
diverzitu a vyšší podíl melioračních
druhů.
Zachovat stávající využívání.
Zachovat stávající využívání.

Zachovat stávající využívání,
nerozšiřovat rekreační nebo jinou
hospodářskou činnost (zařízení
rybářství, chovu drůbeže apod.)
dosadba břehových porostů přípustná.
Zachovat stávající využívání,
revitalizace vodního toku, dosadba
břehových porostů přípustná, přípustný
je mokřad s vodní plochou.
Zachovat stávající využívání.

Zachovat stávající využívání.

Zachovat stávající využívání.

Zachovat stávající využívání.

Zachovat stávající využívání.

Do LHP a LHO zapracovat princip
šetrného hospodaření, v rámci
porostních skupin preferovat věkovou
diverzitu a vyšší podíl melioračních
druhů.
Zachovat stávající využívání.
Do LHP a LHO zapracovat princip
šetrného hospodaření, v rámci
porostních skupin preferovat věkovou
diverzitu a vyšší podíl melioračních
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označení

význam

výměra

Popis

navrhované záměry
druhů.
Zachovat stávající využívání.

LBC 13

místní

0,70

Biocentrum v jihovýchodní části
katastru Tišnova. Postagrární
lada místy s náletovou dřevinnou
vegetací.

Zachovat stávající využívání.

Biokoridory jsou identifikovány shodně s grafickou částí
označení

LBK1
LBK2
LBK3
LBK4
LBK5
LBK6
LBK7
LBK8
LBK9
LBK10
LBK11
LBK12
LBK13
LBK14
LBK15
LBK16
LBK17

LBK18

Popis

návrh opatření

Biokoridor vymezený v katastru Jamné u Tišnova
v místní údolnici – druhově pestré porosty lesního
charakteru, funkční.
Biokoridor vymezený v katastru Jamné u Tišnova,
přes druhově pestré porosty mezí, kamenic, remízů a
část agrárních ploch, funkční.
Biokoridor vymezený v katastru Jamné u Tišnova.
Navazuje na území sousedního katastru, funkční.
Biokoridor vymezený v katastru Jamné u Tišnova,
podél Lomničky, funkční existující.
Biokoridor vymezený v katastru Jamné u Tišnova,
podél Lomničky, funkční existující.
Biokoridor vymezený v katastru Jamné u Tišnova a
Hájek u Tišnova, podél Lomničky, funkční existující.
Biokoridor vymezený v katastru Hájek u Tišnova,
v bočním údolí Lomničky - Existující , částečně
funkční.
Biokoridor vymezený jižně od zastavěného území
Hájku, v bočním údolí Lomničky, zčásti lesní porosty.
Existující , částečně funkční.
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Hájek u
Tišnova na lesní půdě.
Biokoridor na jižní hranici katastru Pejškov u Tišnova
v údolnici, zčásti na lesní půdě.
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Pejškov u
Tišnova na lesní půdě.
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Tišnov
podél toku Závitka. Průchod zastavěným územím,
částečně funkční.
Biokoridor vymezený na rozhraní katastru Tišnov –
Hradčany podél potoka Lubě. Funkční a existující
biokoridor.
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Tišnov na
lesní půdě, existující, funkční.
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Tišnov na
lesní půdě, existující, funkční.
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Tišnov na
lesní půdě, v severní části podél polních remízů a
doprovodné zeleně, existující, funkční.
Biokoridor vymezený v katastru Tišnov na orné půdě,
neexistující, nefunkční.

Zachovat stávající využívání.
Zachovat stávající využívání, ponechat
mezernaté úseky luk a orné půdy.
Zachovat stávající využívání.
Zachovat stávající využívání.
Zachovat stávající využívání.
Zachovat stávající využívání.
Zachovat stávající využívání.
V jižní části, v na orné půdě doplnit o
remízy.
Zachovat stávající využívání.
Zachovat stávající využívání.
Zachovat stávající využívání.
Zachovat stávající využívání, podporovat
břehové porosty, dosadba.
Zachovat stávající využívání. Biokoridor
územně fixován na vodní tok.
Zachovat stávající využívání.
Zachovat stávající využívání.
Zachovat stávající využívání.

Založit dle stanovištních podmínek,
respektovat významné pohledy a průhledy
v krajině vhodným rozmístěním vzrostlé
zeleně a ploch bez dřevinné vegetace.
Biokoridor vymezený v katastru Tišnov na orné půdě, Založit dle stanovištních podmínek.
neexistující, nefunkční.
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INTERAKČNÍ PRVKY
Interakční prvek (IP) je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení stabilizujících
funkcí přírodních prvků na kulturní plochy (pole). Mají většinou liniový charakter a umožňují existenci
např. hmyzu, jako opylovačům, přirozeným nepřátelům škůdců (slunéčko sedmitečné - mšice).
Interakční prvky mají význam čistě na lokální úrovni. V řešeném území mají vysoký význam s ohledem
na zachovalost a přirozený průběh přírodních procesů tam, kde je nemožné nebo nerentabilní území
obhospodařovat. Jedná se o doprovodnou zeleň cest, meze, kamenice, břehové porosty, dále remízy,
skupiny stromů, okraje cest, ochranné travnaté pásy, průlehy, údolnice, apod. V území se k funkci
ekologické připojuje i velice významná funkce krajinotvorná. Vymezeny jsou interakční prvky liniové,
které plní v řešeném území zejména funkci krajinotvornou a estetickou. Liniové interakční prvky jsou
vymezeny zejména podél cest, drobných toků a komunikací. Obecně je vhodné při zpracování
pozemkových úprav využít navrhovaných směrů interakčních prvků a plochy orné půdy rozčlenit
mezemi, polní cestou atp. a osázet doprovodnou zelení. Dále jsou navrženy obnovy a zakládání
některých stromořadí podél komunikací. Minimální šířka IP jsou 3 m. Realizovat formou alejí, mezí s
travinobylinnými porosty s keři, na výrazných místech solitery, obnova kapliček, božích muk apod.
Změny ve využití území, odůvodnění
V územním plánu byla upřesněna lokalizace místního biokoridoru LBK 17 s ohledem na navrhované
rozvojové lokality. Redukován byl rozsah místního biocentra Pod Železným, které tak na katastr
Tišnova nezasahuje. Trasa biokoridoru LBK 17 je tak vedena mezi LBC 8 Nad hřbitovem a RBC 242
(Květnice), bez napojení na LBC 10 (Čimperek). To je propojeno s regionálním biocentrem Květnice
biokoridorem LBK18. Biokoridor propojující komplex Klucaniny a Květnice (LBK 17) vychází z
koncepce řešení ÚSES, které již bylo zakotveno v generelu ÚSES pro k.ú. Tišnov (Kolářová a spol,
1996). Tento biokoridor propojoval oba komplexy po severní hranici zastavěného území lokality Hony
za Kukýrnou. Koncepce ÚSES v ÚAP ORP Tišnov trasovala tento biokoridor přes lokalitu Čimperek,
která se nachází na hranici katastru Tišnov a Železné. Návrhem územního plánu byla trasa
biokoridoru vymezena takovým způsobem, aby byla součástí „zeleného“ pásu navazujícího na
návrhové plochy pro bydlení. Na základě projednání územního plánu byl biokoridor LBK 17 přimknut
ke koridoru technických sítí v severní části k.ú. Na základě dokumentace Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou (Low a spol, 2015) a prověření řešení během upravených
návrhů ÚP je navrhováno vymezení biokoridoru v přimknuté poloze k hraniční zástavbě, avšak
přidružené k linii plánované propojky silnic II/377 a III/3773. Úprava trasování biokoridoru tak vymezí
souvislý pás zeleně kolem trasy plánovaného propojení, kdy od jihu bude ke komunikaci přiléhat pás
sídelní zeleně a od severu pás zeleně krajinné, která bude plnit funkce územního systému ekologické
stability.
Regionální a nadregionální ÚSES
Nadregionální a regionální ÚSES vymezený v územním plánu Tišnov respektuje vymezení ÚSES v
odvětvovém dokumentu „Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES“ (vydáno dne
30.7.2012 KÚ JMK). Vymezený ÚSES je v souladu i s Návrhem ZUR JMK, který ze zmíněného
koncepčního dokumentu ÚSES vycházel. Identifikace regionálního a nadregionálního ÚSES
respektuje identifikaci v Návrhu ZUR JMK.
Část nadregionálního biokoridoru K 128 MB, jeho mezofilní hájová osa, která je ve výše uvedených
dokumentacích vymezena od jihozápadu a navazuje na regionální biocentrum RBC 242 – Květnice
není v dokumentaci územního plánu Tišnov vymezena. Jedná se o úsek mezi hranicí katastru a
hranicí regionálního biocentra. Toto území je plně urbanizované. Jedná se o strategický dopravní
koridor (silniční trasa II. třídy, železnice regionálního významu včetně nádraží a zastavěné území
města) bez ploch zeleně. Tento prostor tak tvoří přirozenou polopropustnou bariéru pro plně funkční
nadregionální biokoridor. Ten tak není v tomto úseku územním plánem vymezen a územně fixován.
Vymezené plochy s rozdílným způsobem využití vymezené v tomto prostoru odpovídají jednoznačně
zastavitelným plochám a neslučují se s plnohodnotnými funkcemi biokoridoru. Jeho funkčnost je
pouze částečná, spočívá zejména v možnosti přenosu genofondu větrem, případně migrace části
entomofauny a ptactva. V širším obvodu této lokality, i na území sousední obce, nejsou podmínky pro
průchod plně funkčního biokoridoru výhodnější.
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Prověřena byla i možnost vymezení nadregionálního biokoridoru na úkor zastavitelných ploch, tedy
návrhu smíšených ploch nezastavitelného území. Tato varianta nebyla dále rozvíjena z důvodu
existence strategických ploch dopravy v tomto prostoru, které nelze funkci biokoridoru obětovat.
Nutnost propojit toto území plně funkčním biokoridorem je dále sníženo silně zastoupenými přírodními
stanovišti v širším okolí, které funkci nadregionálního biokoridoru suplují.
Ostatní skladebné části jsou respektovány v maximální míře dle oborové dokumentace. Návaznosti na
okolní katastry obcí byly zachovány.

9.5.4. PROSTUPNOST KRAJINY
Z důvodu zajištění prostupnosti krajiny - přístup na pozemky ZPF a PUPFL, využití krajiny pro
rekreační aktivity (pěší, cyklisty a běžkaře, naučné stezky), jsou v krajině vymezeny hlavní účelové
komunikace. Nové komunikace jsou navrženy pro zpřístupnění krajiny, pro průchod tras pro pěší a
cyklisty. Posílení prostupnosti krajiny a obnova historických komunikací (polní cesty) je umožněna
podmínkami využití ploch v krajině.

9.5.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Krajina v řešeném území je zvlněná, kopcovitá, v místech, kde je zemědělský půdní fond zastoupen
intenzivně využívanou zemědělskou půdou (orná půda), jsou plochy náchylné k vodní erozi. Nejvíce
ohrožené plochy jsou na severovýchodním okraji katastru, mezi Tišnovem a Železným. Proto zde byla
vymezena poměrně velká plocha SM – smíšeného nezastavěného území – zemědělského, na které je
přípustné zatravnění a možnost realizování opatření, přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení
přívalových dešťů a další protipovodňová a protierozní opatření. V konkrétních lokalitách jsou
navrženy plochy pro usměrnění přívalových vod (suché poldry, vsakovací příkopy, zatravnění, krajinná
zeleň, odtokové kanály a pod). Dále jsou rozsáhlé plochy intenzivně obdělávané orné půdy v severní
části řešeného území členěny prvky ÚSES - doplněním krajinné zeleně na menší bloky, což též
přispěje ke zpomalení odtokových poměrů.
Řešené území je s ohledem na konfiguraci terénu v severní části - převažující intenzivně obdělávané
krajiny - ohroženo i větrnou erozí. Na eliminaci větrné eroze jsou navržena konkrétní opatření – plochy
zeleně. Z důvodu ochrany zastavěného území a rozvojových ploch v severní části města jsou
navrženy v rámci ÚSES pásy zeleně pro vybudování systému krajinné zeleně (formou biokoridorů a
interakčních prvků).

9.5.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI
V řešeném území je stanoveno vodoprávním úřadem záplavové území na vodním toku řeky Svratky.
V rámci záplavového území je vymezena aktivní i pasivní (Q100) zóna záplavového území. Záplavové
území prochází zastavěným územím a ohrožuje zástavbu. V územním plánu jsou navrženy koridory
pro umístění ochranných hrází.
Po realizaci ochranných hrází bude nutno provést revizi stanoveného záplavového území.
V grafické části je zakreslena hranice zvláštní povodně pod vodním dílem Vír.
V návrhu územního plánu jsou navržena opatření pro ochranu před extravilánovými vodami, a to
v návaznosti na problematická místa, kde dochází k soustředěnému odtoku povrchových vod a
následnému zatopení zástavby – v lokalitě Červený mlýn a koupaliště (v ulicích U Svratky, Za
mlýnem), kde záplava ohrožuje především průmyslovou zónu a plochy kolem koupaliště. Navržené
plochy pro opatření proti záplavám předpokládají zvýšení břehů oproti dnešnímu, a současně
umožnění rozlivu na ploše jižně od zástavby (niva řeky Svratky), navržené jako plochy SX – plochy
smíšené nezastavěného území - krajinné zeleně SX a plochy smíšené nezastavěného území rekreační SR.
Další opatření proti povodním a extravilánovým vodám, proti půdní a vodní erozi, na udržení vody
v krajině (suché poldry, zatravnění, krajinná zeleň, vodní plochy, vodní toky, meliorační stoky a vodní
příkopy a jejich revitalizace) jsou umožněny podmínkami využití příslušných ploch v krajině a budou
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řešeny v případě potřeby podrobnější dokumentací. Pro minimalizaci extravilánových vod lze dále
provést změnu organizace povodí - organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků),
agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebně-technická opatření (průlehy, zelené pásy).
Podmínky využití ploch v krajině umožňují další zvýšení podílů zatravněných ploch, lesních a vodních
ploch.

9.5.6. REKREACE
Koncepce rekreačního využívání krajiny spočívá ve využití rekreačního potenciálu Tišnova a jeho
okolí, tedy ve využití specifických atraktivit řešeného území – krajiny vhodné pro turistiku (Květnice) a
cykloturistiku (Klucanina). Pro krátkodobou rekreaci a relaxaci obyvatel řešeného území, ÚP
stabilizuje a navrhuje plochy pro rodinnou rekreaci v návaznosti na stávající lokality. ÚP dále navrhuje
plochy sportu OS (zastavitelné), plochy veřejné zeleně ZP, plochy zeleně v nezastavěném území
s rekreačním využitím SR.

9.5.7. DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ
V řešeném území se nenachází výhradní ložiska nerostných surovin. ÚP nenavrhuje plochy pro
dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jejich technické zajištění.
OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU
Chráněná ložisková území:
V řešeném území se nenachází.
Sesuvná území:
Na území je Českou geologickou službou – Geofondem ČR evidována jedna lokalita potenciálního
sesuvu Hajánky (č. 4149)
Stará důlní díla, poddolovaná území, haldy:
Na řešeném území města Tišnova jsou evidována Českou geologickou službou – Geofondem ČR
dvě lokality historické důlní činnosti plošného charakteru a jedna v katastru Hájek u Tišnova,
bodového charakteru. Všechny lokality jsou bez negativních dopadů do využívání území.
Klíč

Rozsah

Název

Surovina

5472

Plocha

Tišnov-Květnička

Nerudy

3633

Plocha

Tišnov-Květnice

Rudy, nerudy

3675

Bod

Hájek u Tišnova

Rudy

V lokalitě Květnice je evidováno celkem 9 lokalit starých důlních děl. Nejsou součástí grafické části
dokumentace.
 štola Květnička 1
 štola Květnička 2
 štola Květnice 2
 štola Květnice 3
 štola Květnice 6
 úpadnice Květnice 9
 štola Květnice 10
 štola Květnice 13
 štola Květnice 14
Na území města se v malé míře nachází lokality sesuvů a poddolovaných území. Tyto však nejsou
návrhem dotčeny.
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9.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití
Území řešené územním plánem je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních
ploch). ÚP pro vymezené plochy s rozdílným způsobem využití (stabilizované, rozvojové a pro plochy
v nezastavěném území – krajinu stanovuje podmínky, které jsou definovány ve výroku, v kap. F. Je
stanoveno hlavní využití (je-li možno jej stanovit), přípustné využití a nepřípustné využití a příp.
podmíněně přípustné využití. Stavby a činnosti, které jsou v souladu s definovaným využitím, lze v
území umisťovat, pokud jsou v souladu s obecně závaznými předpisy a právními rozhodnutími. Stavby
a činnosti, které jsou definovány jako nepřípustné využití, nelze v území umisťovat.
U stávajících staveb, jejichž funkce není v souladu s podmínkami využití plochy, ve které leží, mohou
být prováděny pouze udržovací práce. Jakékoli stavební úpravy či stavební změny stávající stavby
spočívající zejména v nástavbě, přístavbě, mohou být prováděny pouze tehdy, pokud se v konkrétním
případě neomezí funkční využití navazujících území, nedojde k zásadnímu navýšení objemu a
kapacity stavby a její funkce, a pokud nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou
infrastrukturu. V opačném případě jde o stavbu nepřípustnou.
ÚP řeší využití nezastavěného území – krajiny. Nepřípustné je umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů, které nejsou povoleny v
přípustném nebo podmíněně přípustném využití. Toto ustanovení reaguje na novelu stavebního
zákona účinnou od 1. 1. 2013, která do § 18 odst. 5 doplňuje poslední větu, která umožňuje územně
plánovací dokumentaci výslovně vyloučit v nezastavěném území umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření uvedených v tomto odstavci. Zpracovatel této možnosti využil a vzhledem k hodnotám území
a samotnému řešení územního plánu vyloučil některé z těchto staveb, zařízení a opatření
v některých vymezených plochách nezastavěného území s tím, že řešení územního plánu umožňuje
umístění těchto záměrů v jiných plochách dle způsobu využití, které odpovídají uspořádání a
kontinuálnímu využití území v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Některé z těchto záměrů je
možno povolit s odkazem na přípustné a podmíněně přípustné využití také v plochách nacházejících
se v nezastavěném území.
Dále jsou v případě potřeby pro rozvojové plochy definovány další doplňující podmínky – specifické
podmínky, které jsou definovány ve výroku, v kap. C.2., C.3., a E.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu
ÚP stanovuje podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu (například výškové regulace zástavby, charakter a strukturu zástavby, stanovení rozmezí výměry
pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). Podmínky se stanovují v případě
potřeby ochrany obrazu sídla (např. zachování charakteru sídla, zachování hodnot území – pohledů a
průhledů na dominanty sídla) a ochrany krajinného rázu. Stanovují se jak pro plochy stabilizované, tak
pro plochy rozvojové, v rámci nichž jsou stavby přípustné nebo podmíněně přípustné.
Výšková regulace zástavby – je definována max. počtem nadzemních podlaží, případně možností
podkroví nebo ustupujícího podlaží. ÚP připouští novou vícepodlažní výstavbu ve městě (ne v jeho
místních částech) Tišnov (max. 3 NP + podkroví nebo ustupující podlaží), pokud není stanovena jinak
(jako např. max. výškou v m n.m.) v doplňujících podmínkách využití území. Pokud se jedná o lokality,
které vytváří přechod do krajiny, pohledově exponované nebo by mohly svou výškou překročit výškový
horizont okolní zástavby (jako např. plochy Z8 a P5), je ÚP dána podmínka zpracování územní studie
(pro prověření a pro rozhodování) a posouzení na krajinný ráz. Výšková hladina zástavby byla
stanovena s ohledem na charakter území, nové zastavitelné plochy byly prověřeny Preventivním
hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou a Posouzením vlivu záměru na krajinný ráz –
plocha P5 – bývalá pila v Trnci (Low a spol. květen 2014) . Územní plán stanovuje možnost upřesnění
výškové hladiny (resp. podlažnosti) na základě podmínky posouzení vlivů na krajinný ráz, případně i
v rámci územní studie (viz doplňující podmínky využití území v kap. C.2. a C.3.) a dále umožňuje
stanovení výškové hladiny v zastavěném území v souladu s charakterem okolní zástavby.
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V případě halových objektů např. v plochách výroby a sportu není max. výška udaná – hmotové
uspořádání těchto staveb bude řešeno tak, aby nebyl narušen obraz sídla a krajinný ráz, nové budovy,
kromě staveb výrobních objektů věžového typu, nesmí svou výškou překročit výškový horizont okolní
zástavby.
Půdní vestavby patří svou podrobností do prostorových regulativů, protože ovlivňují zásadním
způsobem výšku, podlažnost a charakter zástavby.
Zvyšování podlažnosti v zastavěném území je přípustné pouze na základě posouzení souladu
s charakterem okolní zástavby a podmínky nezhoršení pohody bydlení a ochrany krajinného rázu.
ÚP nepřipouští vícepodlažní zástavbu v místních částech Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov z důvodu
zachování stávajícího venkovského charakteru sídel, který je charakterizován přízemní zástavbou
s možností podkroví.
U zástavby v plochách rekreace rodinné je výška omezena na max.1 nadzemní podlaží s podkrovím,
v souladu se stávajícím využitím území a z důvodu zachování krajinného rázu v území přírodního
charakteru.
Umístění výškových staveb nebo zařízení (s výjimkou zařízení mobilních operátorů, rozhleden nebo
staveb věžového typu v plochách zemědělské výroby) se nepředpokládá.
Stanovení výškové hladiny v přestavbové ploše SO P5.
Pro stanovení výškové hladiny zástavby v přestavbové ploše SO P5 byla stanovena max. výšková
hladina 285 m n.m. výškového systému Bpv (285 m n.m. – metrů nad mořem, výškového systému
Balt po vyrovnání). Zaměření výšky hřebene stávajícího rodinného domu na východní straně lokality
pily bylo provedeno geodetickou firmou Agdarch ing. Pavel Matl v roce 2012 „Geodetické zaměření
hřebenů střech Areál Pily Tišnov – Trnec“, pro potřeby města a projektantů jako podpůrný materiál pro
stanovení prostorových regulativů v této lokalitě. Kóta výšky silnice před vstupem (bránou) do areálu
byla zaměřena cca 259,63 m n.m. Kóta výšky nejbližšího výškového obytného domu byla zaměřena
320,67a spojnice mezi střechou bytového domu a rodinného domu vymezila výškovou hladinu, která i
v dálkových panoramatických pohledech nezastíní přilehlý kopec Klucaninu, který se uplatňuje jako
významná přírodní dominanta a přírodní krajinný rámec.
Zpracované „Posouzení vlivu na krajinný ráz“ firmou Low a spol. prověřilo několik variant zástavby
zmíněné proluky a zhodnotilo kladné a záporné stránky jednotlivých variant a ponechalo městu a
projektantům na rozhodnutí, kterou variantu budou dále podporovat. ÚP umožňuje, aby plocha proluky
byla přestavěna v souladu s okolní zástavbou a potřebami města; např. vytvořit v této lokalitě chybějící
občanské vybavení, případně i s vnitřním atriem a parkováním, ve spojení s bydlením např.
terasového typu, které svou výškou nepřesáhne uvedenou kótu střechy, resp. střešního hřebene
rodinného domu na severovýchodním okraji řešené lokality, v souladu se zpracovaným „Posouzením
vlivu záměru na krajinný ráz – plocha přestavby P5 v k.ú. Tišnov „(Low a spol., květen 2014).
Pozornost, která se věnuje zástavbě této plochy je oprávněná z důvodu urbanisticky významné polohy
řešené lokality. Je jedinou volnou plochou pro umístění obchodního zařízení případně dalších zařízení
občanského vybavení veřejného charakteru, které v této části města chybí, leží proti křižovatce hlavní
příjezdové komunikace od Brna (tzn. že je vystavena hluku a současně je součástí obytného území - v
sousedství jsou rodinné i bytové domy). Pro svoji vysokou exponovanost a nejednoduchý úkol
k řešení, navrhuje územní plán zpracování územní studie, která navrhne a doporučí optimální řešení
dané lokality. Další prostorové regulativy jsou v ÚP navrženy proto, aby nedošlo ke 100% zastavění
plochy, ale aby zde byl zachován určitý podíl zeleně. V návrhu této přestavbové plochy byla
respektována ust. §18 a §19 stavebního zákona, přičemž zde bylo potřeba velmi citlivě skloubit
záměr soukromého vlastníka s veřejným zájmem, tzn. reálnými potřebami města a současně vytvořit
podmínky pro začlenění budoucí zástavby do složitého terénu, vytvářejícího krajinný rámec zástavby
města. V ÚP je rozhodování o změnách v této ploše podmíněno pořízením územní studie a konkrétní
záměr na ploše P5 bude posouzen z hlediska vlivů na krajinný ráz. Jedná se o jednu z mála volných
ploch, které jsou důležité pro naplňování urbanistické koncepce rozvoje města a tomu odpovídají
stanovené podmínky pro využití této plochy a podmínky pro zajištění jejího prostorového uspořádání
v územním plánu.
Stanovení výškové hladiny v zastavitelné ploše SO Z8.
Jako nezávazný podpůrný podklad pro stanovení max. výškové hladiny zástavby v zastavitelné ploše
Z8 (SO) posloužilo „Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“. Hodnocení
této plochy z hlediska vlivů na krajinný ráz nebylo v tomto preventivním hodnocení, co se týče možné
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max. podlažnosti budoucí zástavby, zcela jednoznačné. Do ÚP Tišnov byla na základě posouzení
projektanta a dohody se zpracovatelem preventivního hodnocení, pořizovatelem a určeným
zastupitelem zapracována max. výška zástavby 3 NP + podkroví, tedy jedna z možností, kterou tento
dokument připouští jako max. výšku zástavby a která je v tomto dokumentu uvedena přímo pro
zastavitelnou plochu Z8, a to v kapitole 5.c. v odstavci s názvem „Souhrnný návrh podlažnosti podle
jednotlivých ploch vymezených návrhem územního plánu (viz výřez z koordinačního výkresu návrhu
ÚP Tišnov zobrazený na str. 11). V závěrečné kapitole „6b. Závěr“, na straně 28 „Preventivní
hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ je oproti tomu v celku 13 a 8, ve kterých je
vymezena plocha Z8, uvedena podlažnost max. 2+1 NP.
Intenzita využití stavebních pozemků – je uváděna jen v případě, když to charakter dané plochy
vyžaduje, a to z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující
zástavbě nebo na ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro bydlení ( tj. u těch, ve kterých to
v kap. C.2. stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v okrajových částech sídla
v prostoru přechodu zástavby do krajiny, bude intenzita využití pozemků prověřena ve zpracované
územní studii a nebo před umístěním a povolením posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se
extenzivní způsob zástavby, s převažujícím podílem zeleně), případně obojím.
Charakter a struktura zástavby – definována jen v případě, že to charakter dané plochy vyžaduje, a to
z důvodu zachování charakteru sídla, zdravých životních podmínek v navazující zástavbě nebo na
ochranu krajinného rázu. U rozvojových ploch pro bydlení ( tj. u těch, ve kterých to v kap. C.2.
stanovují doplňující podmínky využití území), navržených v okrajových částech sídla v prostoru
přechodu zástavby do krajiny bude intenzita využití pozemků prověřena ve zpracované územní studii
nebo před umístěním a povolením posouzením vlivu na krajinný ráz (předpokládá se extenzivní
způsob zástavby, s převažujícím podílem zeleně), případně obojím.
Stanovení velikosti pozemku pro komerční a obchodní podmínečně přípustné využití v plochách
bydlení.
V podmíněně přípustném využití ploch bydlení jsou použity dva pojmy:
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m2
(tento pojem se vztahuje obecně ke komerčnímu občanskému vybavení
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m2 - (tento pojem se vztahuje
pouze k pozemkům pro budovy obchodního prodeje a je uveden ve vyhlášce č. 501/2006 Sb.
v ust. § 4 (Plochy bydlení) v odst. 2.)
Z kap. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ byly odstraněny některé
podrobnosti, které se vyskytovaly v předchozích fázích zpracování územního plánu na základě
zpřesňování podmínek pro využití ploch na celostátní úrovni, jako nadbytečné a v některých případech
i diskriminující (viz. Metodická školení MMR). Konkrétně se to týká poměru ploch pro obchodní prodej
v plochách smíšených centrálních a smíšených plochách obytných. U většiny zastavitelných ploch a
ploch přestavby navrhuje územní plán v doplňujících podmínkách využití území (kap. C.2. a C.3.)
max. zastavěnou plochu pozemků a v plochách, ve kterých je územním plánem stanovena podmínka
pořízení územní studie se zastavěnost pozemků i rozsah a způsob uspořádání zástavby bude řešit
v rámci této územní studie (tj. dopřesňovat stanovené v ÚP a navrhovat ostatní). Podmínky pro
zpracování územních studií jsou uvedeny v kapitole „L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie“ v ÚP Tišnov.
Ochrana krajinného rázu
Krajinný ráz je dán primárně přírodními podmínkami. Projevy lidské činnosti jsou neoddělitelnou
součástí charakteru krajinného rázu. V řešeném území je kvalita krajinného rázu hodnocena pozitivně.
Charakter prostoru je polouzavřený. Území je ukloněno k jihu do rovinatého, plochého reliéfu nivy
Svratky. Typickým prvkem území je zalesněný severní horizont, vytvářející přírodní rámec panoramatu
města.
Dle Územní studie „Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje“ (Ageris, 2010)
přísluší území Tišnova do různých typů s vymezenými charakteristikami krajinného rázu:
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Tišnov:
oblast č.1 – Nivní zemědělská krajina – zahrnuje jižní část území – charakter nivní zemědělské krajiny
s proměnlivou strukturou využití s ohledem na riziko povodní, s významným zastoupením
zatravněných ploch, případně i lužních lesů
oblast č.16 – Výrazně zvlněná až členitá lesozemědělská krajina – zahrnuje severní část území
katastru obce – charakter výrazně zvlněné až členité krajiny s proměnlivým zastoupením různě
využívané zemědělské půdy a lesních celků a se sídly převážně venkovského typu
oblast č.19 – Výrazně zvlněná až členitá městská a příměstská krajina – zahrnuje zastavěnou část
města – charakter výrazně zvlněné městské a příměstské krajiny s hustotou a charakterem zástavby
zohledňující celkový charakter sídla a krajiny
Jamné, Hájek, Hajánky:
oblast č.16 – Výrazně zvlněná až členitá lesozemědělská krajina – zahrnuje převážně zastavěnou část
území katastrů sídel – charakter výrazně zvlněné až členité krajiny s proměnlivým zastoupením různě
využívané zemědělské půdy a lesních celků a se sídly převážně venkovského typu
oblast č.17 – Výrazně zvlněná až členitá zemědělskolesní krajina – zahrnuje severní a jižní část území
– charakter výrazně zvlněné až členité kompaktně působící až mírně strukturované krajiny s převahou
lesního prostředí, doplněného plochami zemědělské půdy s možnými různými způsoby využití,
případně i se sídly venkovského typu
Pejškov:
oblast č.16 – Výrazně zvlněná až členitá lesozemědělská krajina – zahrnuje převážně zastavěnou
část území katastru sídla – charakter výrazně zvlněné až členité krajiny s proměnlivým zastoupením
různě využívané zemědělské půdy a lesních celků a se sídly převážně venkovského typu
oblast č.17 – Výrazně zvlněná až členitá zemědělskolesní krajina – zahrnuje severní část území –
charakter výrazně zvlněné až členité kompaktně působící až mírně strukturované krajiny s převahou
lesního prostředí, doplněného plochami zemědělské půdy s možnými různými způsoby využití,
případně i se sídly venkovského typu
oblast č.18 – Výrazně zvlněná až členitá lesní krajina – zahrnuje jižní část území – charakter výrazně
zvlněné až členité kompaktní lesní krajiny
Územní plán ve svém návrhu respektuje požadavky na uspořádání a využití území definované územní
studií v rámci oblastí č. 1, 16, 17, 18 a 19 se shodnou cílovou charakteristikou krajiny. Respektovány
jsou zásady:
(1)

rozvoj sídel – vymezit linii zastavitelných ploch s ohledem na přirozené záplavové území a
ochranu údolních niv; rozvoj sídel omezit na plochy doplňující zastavěné území, které budou
současně se zastavěným územím zabezpečeny protipovodňovými opatřeními

(16,17) rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usměrňovat tak, aby zohledňoval celkový charakter sídel
a organicky navazoval na jejich historický vývoj a zároveň aby byla minimalizována délka
společných hranic zastavitelných ploch a nezastavěného území (zachování kompaktnosti
sídla, omezení výrazně do volné krajiny vybíhajících či se stávající zástavbou vůbec územně
nesouvisících zastavitelných ploch)
(18)

rozvoj sídel nepodporovat

(19)

rozvoj sídel (zastavitelné plochy) usměrňovat v kontextu s navrženou dopravní a technickou
infrastrukturou tak, aby zohledňoval celkový charakter sídel a organicky navazoval na jejich
historický vývoj a zároveň aby byla minimalizována délka společných hranic zastavitelných
ploch a nezastavěného území (zachování kompaktnosti sídla, omezení výrazně do volné
krajiny vybíhajících či se stávající zástavbou vůbec územně nesouvisejících zastavitelných
ploch)

(1)

v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro revitalizaci vodních toků a navazujících
nivních ekosystémů, pro celkově pestřejší strukturu využití s vyšším zastoupením
zatravněných ploch a pro šetrné formy rekreačního využití
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(16)

v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro pestřejší strukturu využití (např.
pomocí vymezení smíšených ploch nezastavěného území), a to především v erozně
ohrožených plochách a na méně hodnotné zemědělské půdě, pro revitalizace vodních toků a
jejich povodí a pro šetrné formy rekreačního využití

(17)

v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro šetrné formy rekreačního využití, pro
revitalizace vodních toků a jejich povodí a mimo souvislé lesní celky pro pestrou strukturu
využití, a to především v erozně ohrožených plochách a na méně hodnotné zemědělské půdě

(18)

v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro šetrné formy rekreačního využití, pro
revitalizaci regulovaných vodních toků a pro zachování přírodně či esteticky cenných
nelesních enkláv

(19)

v nezastavěném území vytvářet územní podmínky pro pestrou strukturu využití a pro šetrné
formy rekreačního využití, případně pro revitalizaci vodních toků a navazujících nivních
ekosystémů

Základní podmínky na ochranu krajinného rázu jsou stanoveny urbanistickou koncepcí, kdy v krajině
nejsou vymezovány plochy pro nové stavby, které nenavazují na zastavěné území.
Podmínky využití koridorů
Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické infrastruktury.
Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících
řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také
následný přístup k nim. Působnost koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury končí realizací
stavby, pokud nebude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající způsob
využití.

9.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
Stavby dopravní a technické infrastruktury a veřejná prostranství, ve kterých jsou vedeny inženýrské
sítě, byly vymezeny jako nejvhodnější z pohledu základní koncepce obsluhy řešeného a navazujícího
území.
Pro dopravní infrastrukturu jsou navrženy VPS pod označením VD2 – VD9, VD11 – VD16. Těmito
stavbami jsou řešeny plochy pro nové komunikace, křižovatky, cyklostezky a parkoviště, které řeší
dopravní koncepci ve městě a pro které je nutno zajistit plochy i za cenu vyvlastnění.
Pro dopravní a technickou infrastrukturu jsou navrženy VPS pod označením VDT1 – VDT23.
Těmito stavbami jsou řešeny plochy pro veřejná prostranství, ulice a pozemní komunikace, které
kromě dopravní funkce plní i funkci technické infrastruktury (budou zde vedeny inženýrské sítě –
vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická energie, komunikační sítě). Pro tyto stavby je nutno zajistit
plochy i za cenu vyvlastnění.
Pro technickou infrastrukturu jsou navrženy VPS pod označením VT1 – VT12, VT16 – VT18.
Těmito stavbami jsou řešeny plochy pro technickou infrastrukturu, vedenou v samostatných
koridorech. Těmito stavbami je řešena koncepce technické infrastruktury ve městě a proto je pro tyto
stavby nutno zajistit plochy i za cenu vyvlastnění.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
Jsou vymezena pro doplnění prvků ÚSES a zajištění protipovodňových opatření na ochranu
zastavěného území a zastavitelných ploch.
Pro založení prvků ÚSES a opatření ke snížení ohrožení území povodněmi jsou navržena
veřejně prospěšná opatření pod označením VPO1 – VPO8. Těmito prvky a opatřeními jsou řešeny
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plochy pro zajištění fungujícího systému ekologické stability a zajištění účinné ochrany zastavěného a
zastavitelného území proti záplavám, a proto je pro tyto prvky a opatření nutno zajistit plochy i za cenu
vyvlastnění.
VYMEZENÍ OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU
Nejsou územním plánem vymezeny.
PLOCHY ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV
Nejsou územním plánem vymezeny.

9.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo
V souladu s ust. § 101 odst. 1 stavebního zákona může obec (nebo kraj nebo stát) k pozemku
určeném územním plánem (nebo regulačním plánem) pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné
prostranství a ke stavbě na tomto pozemku v rozsahu vymezeném touto územně plánovací
dokumentací uplatnit předkupní právo. Město Tišnov uplatňuje předkupní právo k pozemkům
(uvedeným v kapitole H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo), veřejného prostranství v k. ú. Tišnov v tzv. obytné zóně Hony za Kukýrnou,
které bylo vymezeno jako zastavitelná plocha Z99 a ve výkresu VPS, VPO a asanací označeno jako
P12 – veřejné prostranství - Hony za Kukýrnou. Dále Město Tišnov uplatňuje předkupní právo
k pozemku v k. ú. Tišnov, na kterém chce vybudovat chodník v dopravně frekventované části ul.
Brněnská. Pozemek je v ÚP vymezen jako přestavbová plocha pro veřejné prostranství P29 a ve
výkresu VPS, VPO a asanací je označena P13.

9.9.
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
V územním plánu nejsou plochy a koridory územních rezerv vymezeny.

9.10. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno dohodou o parcelaci
V územním plánu nejsou plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou
o parcelaci, vymezeny. Tato podmínka byla v návrhu ÚP Tišnov stanovena u zastavitelných ploch Z2,
Z3, Z4 a Z8 v lokalitě Hony za Kukýrnou a na základě námitek vlastníků (případně spoluvlastníků)
pozemků v těchto plochách byla tato podmínka z návrhu ÚP v rámci úprav pro opakované veřejné
projednání vypuštěna. Podmínka nutnosti pořízení územní studie pro rozhodování o změnách v těchto
plochách zůstala však v ÚP zachována a pro plochy Z2, Z3 a Z4 (i další okolní zastavitelné plochy)
byla územní studie již v době opakovaného projednávání návrhu ÚP Tišnov pořízena. Tato územní
studie byla zveřejněna a z řad veřejnosti i vlastníků pozemků nebylo její řešení odmítáno. Většinoví
vlastníci pozemků v těchto plochách, se kterými pořizovatel přímo jednal, s řešením územní studie
souhlasili.
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9.11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn
jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále
stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti
Vymezené územní studie mají prověřit a upřesnit podrobnějším řešením zejména plošné a prostorové
regulativy, které nelze v podrobnosti územního plánu stanovit.
u vymezených ploch bude předmětem řešení:
o rozsah a způsob uspořádání zástavby, včetně maximální výškové hladiny zástavby
o obsluha území dopravní a technickou infrastrukturou, včetně nakládání s odpady a umístění
plochy (shromažďovacího místa) pro tříděný komunální odpad
o vymezení veřejného prostranství (odpočinkové plochy pro oddych a setkávání občanů, bez
pozemních komunikací) o odpovídající výměře dle platné legislativy
o střety s trasami technické infrastruktury a ostatními limity využití území
V řešeném území budou prověřeny územní studií tyto rozvojové lokality:
ozn. Plochy
Z1 BR,
Z2 BR,
Z3 BR,
Z4 BR,
Z44 ZP,
Z45 ZP,
Z46 ZP,
Z92 U,
Z101 OSx

katastrální způsob využití území
území
Tišnov
Plochy bydlení –
bydlení individuální BR
Plochy sídelní zeleně –
veřejná zeleň, parky ZP
Plochy veřejných
prostranství U, Plochy
tělovýchovy a sportu,
specifické – OSx

Z5 BR,
Z6 BR

Tišnov

Z8 SO

Tišnov

Z41B VP

Tišnov

P5 SO

Tišnov

Odůvodnění

územní studie je požadována, protože se jedná o
komplikovanou lokalitu, uzavírající půdorys města na
severním okraji; pohledově exponovaná lokalita, která
klade vysoké požadavky na začlenění do urbanistické
struktury města a do krajiny; zástavba bude respektovat
panorama a hlavní pohledové dominanty města a
současně musí vytvořit příjemné prostředí pro bydlení.
Proto je součástí územní studie i řešení navazujícího
parku, ve kterém budou realizována drobná dětská hřiště
a bude plnit též funkci veřejného prostranství ve smyslu
ust. § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. pro v této lokalitě
vymezené zastavitelné plochy pro bydlení i pro novou již
realizovanou obytnou zástavbu v této lokalitě (zejména
požadavek v § 7 v odst. 2, že na každé 2 ha
zastavitelných ploch bydlení, rekreace, občanského
vybavení anebo ploch smíšených obytných se vymezuje
s těmito zastavitelnými plochami související plocha
2
veřejného prostranství o výměře min. 1000 m ; přičemž
do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
Plochy bydlení –
- územní studie je požadována, protože se jedná o plochy
bydlení individuální BR
v komplikované lokalitě (mezi pozemky rodinných domů a
bytových domů). Hlavním úkolem územní studie bude
řešení dopravní obsluhy území a takový návrh zástavby,
který by vyhověl obecně technickým požadavkům na
výstavbu.
Plochy smíšené obytné - územní studie je požadována, protože se jedná o
SO
komplikovanou lokalitu, uzavírající půdorys města na
severním okraji; pohledově exponovaná lokalita, která
klade vysoké požadavky na začlenění do urbanistické
struktury města a do krajiny; zástavba bude respektovat
okolní zástavbu, bude řešit smíšené území a současně
musí vytvořit příjemné prostředí pro bydlení.
Plochy výroby a
- územní studie je požadována, protože je třeba vyřešit
skladování – průmyslová organizaci poměrně velké výrobní plochy tak, aby plocha
výroba VP
byla ekonomicky využita a navrhla detailní regulativy pro
zástavbu, které nelze vyjádřit v úrovni územního plánu.
Plochy smíšené obytné - územní studie je požadována, protože se jedná o
SO
komplikovanou lokalitu, pohledově exponovanou při
příjezdu do města od Brna; kromě zpřesnění podílu
smíšených funkcí navrhne plošné a prostorové regulativy,
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pro zástavbu v takové podrobnosti, kterou nelze vyjádřit
v úrovni územního plánu.



lhůta pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do
evidence územně plánovací činnosti – do 4 let od nabytí účinnosti ÚP Tišnov.
o

9.12.

lhůta pro pořízení územních studií (do 4 let od nabytí účinnosti ÚP Tišnov) je stanovena
s ohledem na ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona, na základě kterého pořizovatel pravidelně
nejméně jednou za 4 roky předloží zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu
v uplynulém období, ve které se kromě jiného prověří, zda byla územní studie vyhotovena,
nebo pokud nebyla, zda potřeba vyhotovení územní studie nadále trvá a bude třeba změnou
územního plánu tuto podmínku na pořízení územní studie opět v územním plánu na další 4
roky stanovit. Pro plochy Z2, Z3, Z4, Z44, Z45, Z46, Z92 a Z101 byla územní studie již v době
opakovaného projednávání návrhu ÚP Tišnov pořízena. Tato územní studie byla zveřejněna
a z řad veřejnosti i vlastníků pozemků nebylo její řešení odmítáno. Většinoví vlastníci
pozemků v těchto plochách, se kterými pořizovatel přímo jednal, s řešením územní studie
souhlasili.

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Nejsou vymezeny. V návrhu ÚP Tišnov pro opakované veřejné projednání byly původně
navrhované stavby nebo i části zastavěného území, pro které by měla platit v názvu této kapitoly
uvedená podmínka, pro svou nejednoznačnost vymezení a v mnoha případech i problematickou
zdůvodnitelnost vypuštěny.

9.13. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Stanovení pořadí změn v území (etapizace výstavby):
Důvodem pro návrh stanovení etapizace výstavby byl konkrétní záměr na rozšíření plochy pro
průmyslovou výrobu Z41VP (15,45 ha) v hlavní průmyslové zóně Díly pod městem. Poněvadž celková
plocha přesáhla 10 ha, byla návrhová plocha z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu a
ekonomického využívání ploch, rozdělena na část Z41A a Z41B. Záměr na ploše Z41B byl zařazen
do II. etapy výstavby, po naplnění ostatních navržených ploch pro výrobu a skladování.

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Řešením ÚP jsou vytvořeny podmínky pro účelné využití zastavěného území – podmínky využití ploch
umožňují intenzivnější využití zastavěného území – „výrok“, kap. F.1. Např. plochy se smíšeným
využitím (SC, SO) vymezené v centrální části města, umožňují polyfunkční využití ploch nejen pro
bydlení, ale např. pro občanské vybavení a podnikatelské aktivity.
Rozsah zastavitelných ploch vychází z rozsahu ploch platného ÚPN SÚ Tišnov, připomínek
uplatněných při projednání Zadání ÚP Tišnov, z výsledků projednání návrhu ÚP Tišnov dle ust. § 50
stavebního zákona, z urbanistické koncepce navržené zpracovatelem ÚP v koordinaci s určenými
zastupiteli města a pořizovatelem ÚP v rámci pracovních porad.
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Pro rozvoj sídla nezbytné zábory zemědělské půdy využívají území v návaznosti na zastavěné území
tak, aby zastavitelné plochy uzavíraly stávající urbanistickou strukturu a účelně využívaly stávající
dopravní a technickou infrastrukturu. Rozsah vymezených zastavitelných ploch odpovídá současným
a výhledovým potřebám města (rozšíření nabídky ploch bydlení, občanského vybavení vč. sportu,
doplnění ploch pro podnikání a rekreaci). Rozsah ploch odpovídá charakteru řešeného území - sídla
situovaného v západní části Jihomoravského kraje – přecházející z úrodných nížinných poloh do
členitého terénu kopcovité části Českomoravské vysočiny, situovaného ve výhodné poloze na
dopravní infrastruktuře v blízkosti Brna – města s vyšší občanskou vybaveností a nabídkou pracovních
příležitostí. Hospodárné využití zastavěného území již nelze řešit pouze přestavbou nebo dostavbou
proluk, neboť využitelné proluky se v území města téměř nevyskytují.
V řešeném území jsou vymezeny dvě rozvojové lokality převyšující 10 ha. Jedná se tzv. obytnou zónu
Hony za Kukýrnou a průmyslovou zónu Díly pod městem. Obě tyto lokality však byly převzaty
z platného ÚPN SÚ Tišnov a kromě toho větší část rozvojového území pro průmyslovou zónu –
zastavitelná plocha Z41B byla v souladu s požadavkem „Stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí – Návrh územního plánu Tišnov“ (stanovisko OŽP KÚ JMK pod č.j. JMK36772/2013
ze dne 26. 4. 2013) zařazena do II. etapy výstavby, tedy až po naplnění ostatních navržených ploch
pro výrobu a skladování. Rozvojové plochy v obytné zóně Hony za Kukýrnou byly ponechány v I.
etapě výstavby zejména z důvodu, že možnosti rozvoje bydlení jsou v Tišnově omezeny v podstatě
pouze na tuto lokalitu. Orgán ochrany ZPF Ministerstva ŽP ve svém stanovisku (pod č. j. :
80/560/ENV/13 ze dne 18. 2. 2013) k „Návrhu územního plánu Tišnov“ uvedl, že v předloženém
návrhu obsažené území vymezené lokalitami Z1, Z2, Z3 a Z4 o výměře 10,01 ha je tvořeno
zemědělskou půdou zařazenou do III. třídy ochrany půdy. Území je v uvedeném rozsahu určeno pro
rozvoj bydlení. Na toto území bezprostředně navazují další plochy označené Z44, Z45 a Z46 o výměře
5,32 ha, které jsou navrhovány jako veřejná zeleň a parky. Ministerstvo ŽP (jak v rámci
koordinovaného stanoviska odbor ŹP KÚ JMK z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. uvedl) tento návrh
budoucího nezemědělského využití pozemků na lokalitách Z1-Z4 a Z44-Z46 akceptovalo.
Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou dále řešeny (s ohledem na § 18 zákona č.
183/2006 Sb.) stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině.
Potřeba ploch pro výrobu:
Ekonomická aktivita, nezaměstnanost – ekonomické podmínky města jsou stabilizované.
Nejvýznamnějším odvětvím z hlediska zaměstnanosti obyvatelstva je průmysl, ve kterém je
zaměstnáno cca 26% ekonomicky aktivního obyvatelstva, dále velkoobchod a maloobchod, opravy a
údržba motorových vozidel, ve kterém je zaměstnáno cca 7,8% ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Větší část ekonomicky aktivních obyvatel (cca 55%) za prací nevyjíždí – je zaměstnaná v řešeném
území, kam naopak dojíždějí za prací i obyvatelé z okolních obcí. Dle údajů z roku 2011 (Zdroj –
Sčítání SLBD) byla registrovaná míra nezaměstnanosti ve městě cca 4,5% z celkového počtu
ekonomicky aktivních obyvatel. Negativním jevem je dále rostoucí nezaměstnanost ve spojení se
sezónností prací. Pro potlačení tohoto nepříznivého jevu v ÚP navržená koncepce rozvoje výroby
spočívá - ve stabilizaci ploch výroby, které jsou soustředěny do několika výrobních zón, z nichž 2
nejvýznamnější výrobní zóny jsou situované na hlavní komunikaci II/385 (Díly pod městem a Mlýnisko)
- z důvodu vhodné polohy je do těchto zón směrován hlavní rozvoj výroby v řešeném území. Plochy
výroby ve smyslu těžké výroby se v řešeném území nenacházejí, jejich umístění není ani v budoucnu
v zájmu města. Provozovny menšího rozsahu (drobná a řemeslná výroba), existující v zastavěném
území, byly zařazeny do ploch smíšených výrobních SV, které tato zařízení připouštějí za podmínek
nenarušení životního prostředí souvisejícího území.
Rozvoj podnikání formou menších provozoven je umožněn v zastavěném území nebo zastavitelných
plochách - v plochách občanského vybavení komerčního OK a v plochách se smíšeným využitím SO,
které tyto činnosti připouštějí jako drobnou a řemeslnou výrobu při dodržení stanovených podmínek.
I přes výše uvedené problémy patří Tišnov v rámci SO ORP k sídlům, ve kterých byl zaznamenán
nárůst počtu pracovních pozic. Při eliminaci negativních jevů a podpoře jevů pozitivních, ÚP
v řešeném území vymezuje plochy pro výrobu (plochy průmyslové výroby VP a plochy smíšené
výrobní SV ) v rozsahu cca 30 ha, avšak s tím, že větší část rozvojového území pro průmyslovou zónu
Díly pod městem – zastavitelná plocha Z41B/VP o výměře cca 12 ha byla v souladu s požadavkem
„Stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu Tišnov“
zařazena do II. etapy výstavby, tedy až po naplnění ostatních navržených ploch pro průmyslovou
výrobu.
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Návrh ploch pro výrobu, jako hlavní zdroj pracovních příležitostí, naplňuje priority vyplývající z PÚR
ČR ve znění Aktualizace č. 1, budovat vyvážený rozvoj území, současně s bydlením a občanskou
vybaveností. ÚP ve svém řešení navrhuje podmínky pro eliminaci stále rostoucí dojížďku do
zaměstnání, která neúměrně zatěžuje dopravní systém. Původní záměr rozšířit výrobní plochy podél
silnice II/385 směrem ke Svratce na PZ Mlýnisko byl výrazně redukován. Zejména k tomu přispěla
ochrana přírody (v nivě Svratky se vyskytují chráněné druhy rostlin a živočichů) a nutnost umožnit
přirozený rozliv v tomto záplavovém území a upřednostnit jej před řízeným odtokem z povodí. Pro
město Tišnov je prioritní udržet ochranu přírody a krajiny v rovnováze s rozvojovými tendencemi.
Z celkových 30,11 ha pro výrobu je pouze 15,56 ha pro výrobu průmyslovou (ozn. VP), zbývajících
14,42 ha je pro smíšenou výrobu (ozn. SV) a 0,39 ha pro drobnou a zemědělskou výrobu, podporující
malé a střední podnikatele, kteří jsou hlavní zárukou hospodářského růstu.
Potřeba ploch pro bydlení:
Rostoucí počet obyvatel ukazuje zájem obyvatel z okolních menších obcí o bydlení v Tišnově,
z důvodu lepšího vybavení a lepší dostupnosti pracovních příležitostí. Dobré životní prostředí
v lokalitě, která leží v blízkosti města Brna a má velmi blízko do přírody. Tato vyváženost bude vždy
přitažlivá pro život a bude zárukou stálého mírného růstu počtu obyvatel ve městě. Specifická
konfigurace terénu – sevřenost přírodními útvary Květnicí a Klucaninou a poměrně malé rozvojové
možnosti limitované technickými a přírodními limity (na severu koridorem VTL plynovodu, VOV
vodovodu a el. energie - vvn), tvoří nepřekročitelnou bariéru, kterou město buď obtížně, nebo vůbec v
dohledné době nemá možnost překročit za současných demografických trendů. Pro bydlení je v celém
řešeném území (včetně místních částí) navrženo cca 24,69 ha, z toho 12,14 ha pro bydlení v RD a
12,55 ha pro smíšené bydlení.
Nové plochy pro bydlení jsou navrženy v minimálním rozsahu v každé části města Tišnova (Jamné,
Hájek, Hajánky a Pejškov) tak, aby i v těchto odtržených částech byla možnost alespoň minimální
nové výstavby bydlení. Ve všech případech se vycházelo z platného územního plánu, aby byla
zachována kontinuita rozvoje území a ve všech případech byl návrh aktualizován, zda potřebnost
stále trvá. Některé plochy byly redukovány z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu i z důvodu
nadměrných požadavků. Plochy Z23, Z24, Z25, Z26 a Z27 (dostavba v centru části Pejškov) celkem 5
RD, byly vyhodnoceny jako maximální pro rozvoj sídla i z hlediska prostorových podmínek, ukončují
půdorys sídla na severovýchodním okraji zástavby.
Potřeba ploch pro občanskou vybavenost a sport:
Pro občanskou vybavenost veřejnou (jako školství, kultura, zdravotnictví) jsou v územním plánu
navrženy plochy pouze v nezbytně nutné míře 2,35 ha pro rozšíření hřbitova. Veřejná občanská
vybavenost je v Tišnově vybudována (základní i nadměstská) a má dostatečné rezervy, které
umožňují intenzivnější využití stávajících ploch a zařízení a rovněž stanovené podmínky pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití (např. plochy bydlení, plochy smíšeného bydlení, plochy centrální)
umožňují další doplnění této vybavenosti.
Větší podíl ploch občanského vybavení je navržen pro komerční využití (2,85 ha), zejména pro
obchodní prodej, který byl opomíjen v poměru k intenzivnější bytové výstavbě. Pro rozsah ploch je
určující trh. Současný trend opouští velkoplošná zařízení typu supermarket a přiklání se k menším
obchodním jednotkám.
Plochy pro sport bylo nutné celkově posílit, a to tam, kde byly již založeny. Současný životní styl –
sedavé zaměstnání v důsledku využívání výpočetní techniky a moderních technologií, klade vyšší
nároky na způsob trávení volného času a zachování dobrého fyzického stavu obyvatelstva. Pro rozvoj
sportu je navrženo celkem 5,45 ha, včetně přestavbové plochy na Ostrovci a nové plochy na Honech
za Kukýrnou.
VÝPOČET POTŘEBY NOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ:
Na ploše 1 713 ha (rok 2011) žije ve správním území Tišnova 8 662 obyvatel, což představuje hustotu
50,56 obyvatel na ha.
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Prognóza obyvatelstva Jihomoravského kraje do r. 2025

Jihomoravský kraj

2001

1.1.2005

2010
2015
Absolutní počet obyvatel

1 134 786

1 130 240

1 133 000

1 133 000

2020

2025

1 131 000

1 128 000

Pramen: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s.

Počet trvale bydlících osob © Český statistický úřad , Historický lexikon obcí
počet
obyvatel
Tišnov

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

4 791

5 223

5 741

6 939

9 090

8 563

8 311

8 662

Věková struktura obyvatelstva (údaje k roku 2011) © Český statistický úřad
0-14
1 347

Věková skupina
15-64
65 a více
5 900
1 517

Předproduktivní věk
v%
15,3

Produktivní věk
v%
67,2

Poproduktivní věk
v%
17,3

V Tišnově se od roku 2001 zastavil klesající trend vývoje počtu obyvatel (SLBD rok 2001 – 8311,
rok 2011 - 8662 obyvatel). Rostoucí počet obyvatel, zvyšující se vzdělanost a stabilizované procento
ekonomicky aktivních obyvatel (47,4) patří k silným stránkám v oblasti sociodemografických podmínek
rozvoje města.
Migrační přírůstek + 351 obyvatel, který byl v období 2001 - 2011, je projevem atraktivity města,
podmíněné různými faktory - pobídky pro migranty ze strany města či developerů (disponibilní plochy
pro výstavbu rodinných domů v dobrém životním prostředí v sídle vybaveném základním i
nadměstským občanským vybavením, v blízkosti krajského města Brna). V řešeném území mírně
převládá starší obyvatelstvo. Jedná se o trend postupně stárnoucího obyvatelstva, který ve městě
pokračuje již 20let. Koncepce rozvoje města vytváří podmínky pro zastavení tohoto nepříznivého
trendu, ale počítá i s případným dalším zvýšením počtu obyvatel v poproduktivním věku (dle
celostátních i evropských prognóz). Dle prognózy Českého statistického úřadu pro Jihomoravský kraj
do roku 2050 lze pro rok 2050 počítat se zhruba 30% podílem seniorů v celkové populaci, což se
projeví i v oblasti sociálních služeb.
Návrh územního plánu vytváří podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury
obyvatelstva a udržení obyvatel ve městě a jeho částech vymezením nových ploch pro bydlení,
výrobu, občanskou vybavenost se zaměřením na sociální služby a sport.

Domovní fond (sčítání 2011) © Český statistický úřad
Obec

Domy úhrnem

Trvale obydlené domy

z toho rodinné domy /
bytové domy

Tišnov

1 381

1 236 v roce 2011

964 / 252

1 206 v roce 2001
Bytový fond (sčítání 2011) © Český statistický úřad
Obec

Byty úhrnem

Trvale obydlené byty

z toho v rodinných
domech / v bytových
domech

Tišnov

4 007

3 645

1160 / 2 353

Počet domů se v Tišnově ve srovnání s minulostí znásobil. Tišnov je sídlem, které se rozvíjelo
postupně bez výkyvů, což se odráží na ucelené urbanistické struktuře. I když v posledních 10ti letech
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došlo ke zrychlení růstu, stále je udržen příznivý jev mírně stoupající tendence počtu domů. Nejvíce
bytů bylo postaveno ve 2. pol. minulého století, převládají byty v bytových domech (64,5% bytů je
tvořeno bytovými domy), z nichž velká část byla postavena ve 2. pol. minulého století. Téměř 10%
bytů je neobydlených, k rekreaci je užíváno zanedbatelné procento bytů.
Úroveň bydlení je ve městě na vysoké úrovni. Na 1 osobu připadá více jak jedna obytná místnost.
2
Roste počet m obytné plochy na jednu osobu. Obložnost bytu, která je 2,4 obyvatel/1byt, je nižší, než
celostátní průměr, který je 2,64 osob/1 byt, ale je ve shodě se sídly obdobného charakteru. Vlivem
celostátního trendu snižování počtu obyvatel, žijících v jednom bytě a díky další plánované výstavbě
lze očekávat snížení obložnosti až na 2,2 obyvatel na 1 byt.
V řešeném území se předpokládá výstavba dalších bytů, a to vzhledem k blízkosti krajského města
Brna a s tím související poloze v rozvojové oblasti, díky kvalitnímu napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu a přírodnímu zázemí. V budoucnosti se předpokládá větší poptávka po bydlení
v rodinných domech, bude převažovat nad poptávkou po bydlení v bytových domech.
Zadání cílového roku bilance:

Obvykle se pro bilancování používá období 10-15 let tj. r. 2028–2030.

Předpokládaný počet obyvatel: Odhad vývoje počtu obyvatel 9 166, max. 10 000.
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení a bytů do r. cca 2030
Dle prognózy bude počet obyvatel v Jihomoravském kraji stagnovat nebo spíše mírně klesat,
v Tišnově je patrná mírně stoupající tendence. Pro výpočet potřeby bytů do r. 2030 budeme uvažovat
počet obyvatel 9166 (odhad počtu obyvatel ověřený výpisem z urbanistické kalkulačky URBANKA)
počet obyvatel:

9 166

trvale obydlené byty:

3 930

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst
počtu obyvatel, počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů
(asanace).
Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení:






počet domácností se bude zvyšovat
nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců
průměrnou velikost domácnosti lze očekávat 2,2 osob
předpokládá se průměrná roční intenzita odpadu bytů cca 0,22%
míra soužití zůstane na stejné úrovni

Dle této prognózy bude v Tišnově potřeba bytů:


obložnost*

2,22 osob/byt



potřeba bytů pro 9 166 obyvatel při cca 5 % soužití cenzových domácností:

3 930 bytů

9 166 : 2,22 = 4 130
5% ze 4 130 je 200
4 130 – 200 = 3 930


cca do r. 2030 je potřeba

265 bytů

3 930 – 3 668 = 265




pro období do r. 2030 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 265 nových bytů
celkový počet trvale obydlených bytů bude v r. 2030 cca 3 930 (3 668 + 265)
předpokládaný počet obyvatel ve městě – 9 166 obyvatel s tím, že obložnost bytů klesne na 2,22
obyvatel / byt.

pro období do cca r. 2030 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 265 nových bytů
na volných plochách
celkový počet trvale obydlených bytů bude v r. 2030 cca 3 930 bytů
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V případě, že budeme uvažovat (s ohledem na charakter území) rozložení bytů v rodinných domech
100% , budou navrženy plochy pro cca 265 rodinných domů.


počet bytů v rodinných domech: 265 b.j.
počet bytů

obložnost

počet obyvatel

počet obyvatel
/ ha

průměrná velikost
parcely*

265

2,22

600

-

750 m

RD
Celkem



265

2,22

celková potřebná plocha:

600

-

cca potřebná
plocha (ha)

2

20,0 ha

2

20,0 ha

750 m

20,0 ha + 20% (4,00 ha) = 24,00 ha

20% = související veřejná infrastruktura (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura,
ostatní veřejná prostranství + veřejná zeleň)
v rámci ÚP Tišnov jsou navrženy obytné plochy (plochy bydlení a část ploch smíšených obytných)
o celkové výměře cca 24,00 ha

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení
provedené v souladu s § 53, odst.5, písm. F) stavebního zákona
Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA
Datum výpisu:
Lokalizace obce:
Obec:
Obec s rozšířenou působností:
Okres:
Kraj:

10.11.2015
Tišnov
Tišnov
Brno–venkov
Jihomoravský

Vstupní údaje:
Výchozí rok vyhodnocení:
Výchozí počet obyvatel v bytech:
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty)
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce:

2013
8849
3668
2,41

Vyhodnocení potřeby bytů:
Cílový rok vyhodnocení:
Předpokládaný počet obyvatel:
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů:
Vypočtený odpad bytů:
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů:
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce:
Potřeba nových bytů do cílového roku:

2028
9166
0,22%
121**)
0,54%
2,22
434 bytů*)

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch:
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území):
80%
Podíl nových bytů v rodinných domech:
90%
2
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch:
960m
2
Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propoj. ploch: 190 m
Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20%
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení:
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Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. URBANKA je
nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí.
Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich
socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“ podpořeného
Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. Aktualizace vstupních údajů i
předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě výsledků
Sčítání lidu, domů a bytů a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ.
*) Rozdíly ve výpočtu provedeném URBANKOU a Výpočtem potřeby ploch pro bydlení územním
plánem, jsou v redukci zadání některých údajů, provedených na základě místních podmínek.
Celková potřeba bytů byla snížena na základě předpokladu určitého počtu senzových domácností,
který bude přetrvávat zejména v místních částech, ve kterých převažuje tradiční venkovský charakter
bydlení.
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch byla snížena na cca
2
2
900m (750 m je průměrná parcela bez 20% přirážky na související veřejnou infrastrukturu).
**) Vypočtený odpad bytů 121 se předpokládá, že bude nahrazen v rámci přestavby stávajícího
bytového fondu v zastavěném území, bez nároků na nové zastavitelné plochy

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska
širších vztahů v území
POSTAVENÍ MĚSTA V SYSTÉMU OSÍDLENÍ
Řešené území se nachází na severozápadním okraji Jihomoravského kraje, v okrese Brno - venkov.
Dopravně je město dobře napojeno na krajské město Brno (cca 25 km).
Tišnov zastává funkci obce s rozšířenou působností (ORP) a obce s pověřeným obecním úřadem
(POÚ). Jako zájmové území lze označit území přilehlých sídel náležících do správního obvodu ORP a
POÚ, s významnými stávajícími i budoucími vzájemnými vazbami jako je dojížďka za prací, školstvím,
kulturou a zdravotnickými zařízeními, státní správou apod., dále spád za rekreací, napojení na
technickou infrastrukturu, svoz komunálního odpadu, turistický ruch atd. Vazby řešeného území na
okolí z hlediska hierarchie větších sídel jsou směrovány zejména na Brno.
Dosavadní územně plánovací dokumentace ÚPNSÚ Tišnov – byl schválen v roce 1998.
Sousedící obce:
k. ú.

Obec

Části města, se kterou
obce sousedí

k.ú. Železné

Železné

Tišnov

k.ú. Drásov
k.ú. Hradčany

Drásov
Hradčany

Tišnov
Tišnov

k.ú. Březina
k.ú. Předklášteří

Březina
Předklášteří

Tišnov
Tišnov

k.ú. Lomnička
k.ú. Rohozec

Lomnička
Rohozec

Tišnov
Jamné, Hájek, Hajánky

k.ú. Unín
k.ú. Všechovice

Unín
Všechovice

Jamné, Hájek, Hajánky
Jamné, Hájek, Hajánky

k.ú. Drásov
k.ú. Železné

Drásov
Železné

Jamné, Hájek, Hajánky
Jamné, Hájek, Hajánky

k.ú. Lomnička
k.ú. Šerkovice

Lomnička
Šerkovice

Jamné, Hájek, Hajánky
Jamné, Hájek, Hajánky

k.ú. Vohančice
k.ú. Heroltice

Vohančice
Heroltice

Pejškov
Pejškov
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k.ú. Lažánky

Lažánky

Pejškov

k.ú. Deblín
k.ú. Úsuší

Deblín
Úsuší

Pejškov
Pejškov

ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Dopravní infrastruktura:
V dopravní síti se navrhují nové úseky, které mají dopad na území sousedních katastrů, nebo ÚPD
sousedních obcí.
-

přeložka silnice II/385 Hradčany – Čebín
o byla zkoordinována s ÚP Hradčany, na základě podrobnější dokumentace DÚR

-

rozšíření silnice II/379 – Drásov
o bylo zkoordinováno s ÚP Drásov v rámci ÚAP
Cyklostezky a cyklotrasy:
-

cyklostezka Tišnov – Železné, podél silnice II/377
o nutno zkoordinovat s ÚP Železné

-

cyklostezka Tišnov – Hradčany – Brno, podél silnice II/385
o nutno zkoordinovat s ÚP HradčanyTechnická infrastruktura:
Na území města jsou navrženy nové úseky inženýrských sítí s přesahem do sousedních katastrů
(Koordinační výkres):
Zásobování vodou: Pejškov – koridor pro vodovod – nutno zkoordinovat s ÚP Deblín a Vohančice
Odkanalizování: Jamné,Hájek – ČOV pro Jamné a Hájek na k.ú. Železné – koordinace s ÚP Železné
byla provedena
Zásobování plynem: Jamné, Hájek – napojení na STL – nutno zkoordinovat s ÚP Rohozec
Zásobování elektrickou energií: nebyly navrženy úseky s přesahem do sousedních katastrů
ŠIRŠÍ VZTAHY ÚSES A DALŠÍCH PŘÍRODNÍCH SYSTÉMŮ
Územní systém ekologické stability:
Územím města prochází tyto navržené prvky ÚSES, s přesahem do sousedních katastrů (Koordinační
výkres):
Lokální biokoridor LBK18 propojující Květnici a Cimperek – nutno zkoordinovat s ÚP Lomnička

KOORDINACE ÚZEMÍ S KATASTRY A ÚPD SOUSEDNÍCH OBCÍ
V rámci návrhu ÚP Tišnov byla provedena koordinace s ÚPD sousedních obcí:
Název obce:

Stav územně plánovací dokumentace:

Železné
Drásov

ÚP – nově vydán r. 2012 – Ing. arch. J. Benešová
ÚP – nově vydán r. 2013 – Ing. arch. A. Dumková

Hradčany
Březina

ÚP – rozpracovaný, projednává se – Ing. arch. A. Běhal, platný ÚPO
ÚP – nově vydaný r. 2014 – Ing. arch. A. Dumková

Předklášteří
Lomnička

ÚP – rozpracovaný, projednává se – Ing. arch. A. Běhal
ÚPO – starý – Ing. arch. J. Benešová, připravuje se nový ÚP

Rohozec
Unín

ÚP – nově vydaný r. 2013 – Ing. arch. A. Dumková
ÚP – nově vydaný r. 2012 – Ing. arch. A. Dumková

Všechovice
Šerkovice

ÚP – nově vydaný r. 2016 – Ing. arch. A. Dumková
ÚP – nově vydaný r. 2008 – Ing. arch. J. Benešová

Vohančice
Heroltice

ÚP – nově vydaný r. 2014 – Ing. arch. A. Dumková
ÚP – nově vydaný r. 2013 – Ing. arch. A. Běhal

Lažánky

ÚP – projednává se nový – Ing. arch. J. Matušek, platný ÚPO
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Deblín

ÚP – rozpracovaný, projednává se – Ing. arch. A. Dumková, platný ÚPO

Úsuší

ÚP – nově vydaný r. 2009 – Ing. arch. A. Dumková

Požadavky na koordinaci s ÚPD sousedních obcí se projevují zejména v dopravní a technické
infrastruktuře a v územním systému ekologické stability.
Koordinace byla provedena s ÚPD vydanou podle zákona č. 183/2007 Sb., koordinaci s
rozpracovanými a připravovanými územními plány bude sledovat pořizovatel.
ÚP Železné
 napojení kanalizace z místních částí Jamné, Hájek a Hajánky do ČOV na k.ú. Železné
 cyklostezka z Tišnova do Železného
ÚP Drásov
 LBC Svobodnice a LBK 16 na východní hranici s k.ú. Tišnov
 úprava silnice II/379 (rozšíření) na východní hranici s k.ú. Tišnov
ÚP Rohozec
 LBK podél hranice s k.ú. Jamné u Tišnova
 napojení na STL plynovod podél silnice II/377
ÚP Unín
 nejsou požadavky na koordinaci, obec sousedí s k.ú. Hájek u Tišnova
ÚP Šerkovice
 LBK 1 Jamné u Tišnova přechází na k.ú. Šerkovice
 RBC 018 na hranici s k.ú. Šerkovice
ÚP Heroltice
 nejsou požadavky na koordinaci, obec sousedí s k.ú. Pejškov
ÚP Úsuší
 nejsou požadavky na koordinaci, obec sousedí s k.ú. Pejškov

12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání a požadavků
pro zpracování 2. návrhu územního plánu
12.1. Vyhodnocení splnění zadání územního plánu
Návrh ÚP Tišnov je zpracován na základě „Zadání pro vypracování územního plánu Tišnova“, které
bylo schváleno Zastupitelstvem města Tišnov dne 26. 6. 2008, usnesením č. 7/2008, bod. č. 2.
Požadavky vyplývající ze zadání:
a)

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších vztahů






rozšiřovat a zkvalitňovat systém dopravy v souvislosti s koridorem R43
o v ÚP je navržena koncepce dopravního řešení, která klade důraz na bezkolizní průjezd
městem, jasné funkční zatřídění komunikací a návrhem nových úseků silnic a obslužných
komunikací zlepšuje napojení na celostátní systém dopravy
podporovat rozvoj cestovního ruchu
o v ÚP je navržena koncepce rekreace a cestovního ruchu, která zlepšuje podmínky pro
pěší turistiku (návrh naučné stezky Šibeniční vrch), cykloturistiku (návrh nových úseků
cyklostezek a cyklotras), při zachování tradičních turistických cílů (Květnice a Klucanina) a
rozšíření sportovních ploch pro vyžití obyvatel města i pro jeho návštěvníky (rozšíření
koupaliště, fotbalového stadionu, hřišť pro děti a mládež). Zachování kvality životního
prostředí je hlavní prioritou celého návrhu územního plánu a jeho jednotlivých složek..
zlepšovat dopravní dostupnost centra města Brna
o v ÚP jsou respektovány dopravní záměry nadmístního významu (např. obchvat Hradčan,
dobudování dopravního terminálu a parkoviště u nádraží Tišnov), které souvisí se
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zlepšením systému dopravy v celém regionu a které zasahují na území města Tišnova.
Realizací těchto úprav dojde ke značnému zrychlení dostupnosti centra města Brna.
vytvářet podmínky pro realizaci hlavních strategických cílů rozvoje, které jsou:
1. Obnova a rozvoj města
o v ÚP jsou navrženy podmínky pro zlepšování veřejné infrastruktury (doprava,
technická infrastruktura, občanské vybavení a veřejná prostranství, s cílem
zvyšování úrovně bydlení
2. Rozvoj cestovního ruchu
o viz předchozí bod „podporovat rozvoj cestovního ruchu“
3. Podpora a rozvoj podnikání
o v ÚP jsou pro rozvoj podnikání navrženy nové plochy pro rozšíření hlavních
průmyslových zón. Plochy průmyslové výroby VP pro možnost většího podnikání
a plochy SV pro malé a střední podnikání, jako základ prosperity města, které je
zdrojem pracovních příležitostí pro okolní malé obce.
4. Komplexní péče o rozvoj lidských zdrojů
o v ÚP jsou pro rozvoj lidských zdrojů navrženy podmínky pro zlepšení kvality a
dostupnosti vzdělání a k vytvoření funkčního zdravotnického a sociálního systému
komplexní péče o obyvatelstvo města.
5. Udržení a zvyšování kvalitního životního prostředí
o v ÚP jsou navrženy podmínky pro udržení kvalitního životního prostředí, celý
návrh ÚP byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj. ÚP
nenavrhuje žádný záměr, který by byl potenciální hrozbou pro zhoršení životního
prostředí.

Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem:
o silnice III/3773 – Tišnov – Lomnice je v ÚP upravována ve stávající trase
o silnice II/385 – Čebín – obchvat je v ÚP respektováno
o napojení vodojemu Květnice u Tišnova na VOV – posílení SV Tišnov – je v ÚP
respektováno
o ÚSES – nadregionálního a regionálního systému je v ÚP respektováno
b)

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
1. Příležitosti
o

2. Hrozby
o

– využít kvalitní životní prostředí a blízkost města Brna k vytvoření podmínek pro
kvalitní bydlení a pracovní příležitosti
ÚP řeší podmínky pro kvalitní bydlení a pracovní příležitosti za předpokladu, že
zůstanou zachovány do budoucnosti přírodní, kulturní a civilizační hodnoty města,
jako nejdůležitější odkaz minulých generací. Příležitosti definované v ÚAP jsou
základem urbanistické koncepce města a promítají se do řešení jednotlivých
složek územního plánu.
– nevýhodnou polohu města v okrajové poloze v rámci Jihomoravského kraje
kompenzovat nabídkou kvalitního prostředí a možnostmi sportu a rekreace
ÚP řeší možnosti sportovního a rekreačního vyžití, ve velké škále aktivit

3. Silné stránky – využít možnosti pro podnikání v tradičně založených průmyslových zónách
o ÚP řeší rozvoj tradičně založených průmyslových zón
4. Slabé stránky – řešit dopravní skelet s cílem zklidnění centra města a navrhnout využití
chátrajících areálů (brownfields)
o ÚP řeší zklidnění centra města návrhem dopravního skeletu a využívá k obnově
chátrající areály (např. lokalita Trnec – bývalá cihelna, plocha areálu bývalé pily )
c)

Požadavky na rozvoj území
V souladu s rozvojovými dokumenty preferovat následující priority pro vyvážený rozvoj území:
- regenerace, zaměřená na zkvalitnění života ve městě
- podpora podnikání, zaměřená na rozvoj stávajících průmyslových zón
- rozvoj lidských zdrojů, zaměřený na stabilizaci obyvatelstva
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o

- rozvoj infrastruktury, zaměřený na zlepšení životních podmínek
- rozvoj cestovního ruchu, zaměřený na rozšíření nabídky služeb
bylo respektováno

d)

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny)
Urbanistická koncepce, formulovaná v bodech 1.-12.
o
bylo respektováno navrženými podmínkami plošného a prostorového uspořádání

e)

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
1. Občanské vybavení – záměr využití plochy bývalé cihelny na Trnci byl na základě
požadavku vlastníka přehodnocen na plochu smíšeného výrobního využití
2. Dopravní infrastruktura – bylo respektováno
3. Technická infrastruktura – odkanalizování Pejškova je řešeno systémem jímek na
vyvážení
4. Nakládání s odpady – od umístění bioplynové stanice bylo upuštěno (Záměr
bioplynové stanice v areálu bývalé cihelny byl na základě oznámení investora
posuzován z hlediska vlivů tohoto záměru na životní prostředí (EIA) a OŽP KÚ JMK
vydal k tomuto záměru nesouhlasné stanovisko.Proti situování bioplynové stanice na
území města Tišnova se v peticích vyslovila veřejnost a samospráva města a zaujala
stanovisko bioplynovou stanici na území města Tišnova neumísťovat.)

f)
1.
2.
3.
4.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Kulturní hodnoty – respektovat památky chráněné legislativně i vymezené územním plánem
Ekologické hodnoty – respektovat podmínky ochrany přírody
Enviromentální hodnoty – respektovat harmonii osídlení
Ekonomické hodnoty – eliminovat zóny možného ohrožení území
o
bylo respektováno navrženou ochranou hodnot

g)

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
o
bylo respektováno

h)

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (ochrana obyvatelstva, obrana státu,
ochrana ložisek nerostných surovin, ochrana před povodněmi)
o
bylo respektováno

i)

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Hlavní střety zájmů a problémů v území, které byly převzaty ze zpracovaných průzkumů a
rozborů na úrovni ÚAP byly v ÚP řešeny
o
bylo respektováno

j)

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
o byl respektován požadavek na plochy specifické, z důvodu potřebnosti plochy tohoto
funkčního využití (specifická plocha tělovýchovy a sportu na Honech za Kukýrnou)

k)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití
územní studií
o bylo respektováno, územní studie prověří plochy u nichž je nutné stanovit novou parcelaci
pozemků, intenzitu využití plochy a výškovou hladinu zástavby a nejvhodnější prostorové
uspořádání plochy,

l)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
o od požadavku bylo upuštěno, jsou navrženy plochy, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studií

m)

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na posouzení územního plánu
z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky
významnou lokalitu či ptačí oblast
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o

bylo respektováno, bylo zpracováno Vyhodnocení vlivu na životní prostředí a udržitelný
rozvoj území k prvnímu i druhému návrhu územního plánu. Podle tohoto vyhodnocení byl
upraven návrh, zejména v oblasti záborů ZPF (výrazná redukce rozvojových ploch pro
bydlení a výrobu) s ohledem na ochranu přírody a krajiny

n)

Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant řešení
o Vzhledem k rozloze a charakteru území řešeného územním plánem, odbor ŽP KÚ JMK
uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Tišnov na životní prostředí.
Z hlediska významného vlivu na Naturu 2000 uvedl, že hodnocený návrh zadání nemůže
mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.Požadavek
na zpracování konceptu nebyl ze strany OŽP KÚ JMK uplatněn.
o Na základě zpracovaných průzkumů a rozborů bylo dohodnuto se zástupci města a
zpracovatelem územně plánovací dokumentace, že nebudou navrhována variantní řešení,
a také proto nebyl zpracováván koncept ÚP, ale přímo návrh.
Tyto požadavky uvedené ve schváleném zadání ÚP byly respektovány.
.

o)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání jejich odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
o
bylo respektováno

12.2. Vyhodnocení splnění požadavků pro zpracování 2. návrhu
územního plánu
Požadavky vyplývající z podnětů pro vypracování 2. Návrhu ÚP (pro opakované projednání dle
ustanovení § 50 stavebního zákona):


Koncepce vodního hospodářství (zásobování vodou a odkanalizování)
o
bylo respektováno



Koncepce komunikačního vedení (elektronické komunikace)
o
bylo respektováno



Koncepce dopravní infrastruktury
o
bylo respektováno



Koncepce urbanistická a koncepce ochrany území města před povodněmi
1. Situování veškerých ploch navrhovaných v OP dráhy ČD nutno projednat a dohodnout
s ČD a.s. s ohledem na jejich uplatněné požadavky.
o podmínka je zapracována do specifických podmínek pro využití daných lokalit
(P2 OS/V – sport Ostrovec tenisové hřiště, P4 OS/V – sport Ostrovec sportovní areál obě přestavbové plochy P2 a P4 byly v návrhu ÚP upraveném pro opakované veřejné
projednání vypuštěny a nejsou proto v ÚP vymezeny), Z79 (nyní P14) DS/V přeložka
silnice III/3771 a parkoviště - byly v době po prvním veřejném projednání návrhu ÚP
realizovány, Z34 SV, Z35 SV – plochy mezi železnicí a železniční vlečkou, Z56 ZZ, Z57
ZZ – zahrádky mezi železnicí a vlečkou, P5 SO – areál Pila, Z74 (nyní P12) DS – přeložka
silnice II/385, Z36 SV, P6 SV – plochy pod silnicí II/385, Z41(nyní Z41a,b),VP, Z40 VP,
Z82 U – plochy v průmyslové zóně Díly pod městem).
2. S ohledem na nově vydanou závaznou část Plánu oblastí povodí Moravy pro území
Jihomoravského kraje, která byla vydána nařízením Jihomoravského kraje dne
26.11.2009, upravit vymezení plochy pro protipovodňová opatření a v souvislosti s tím
upravit uspořádání stávajících i nově navržených ploch s rozdílným způsobem využití.
Návrh a situování protipovodňových opatření a urbanistickou koncepci související se
záplavovým územím bude nutno projednat a následně dohodnout reálné řešení s Povodím
Moravy jako správcem toku a s OŽP KÚ JMK jako s příslušným vodoprávním úřadem.
o
bylo respektováno, v aktivní zóně jsou plochy navrhovány za podmínky vybudování
protipovodňových opatření (část plochy Z33/OS a malá pouze okrajová část plochy
Z31/OS a Z37/SV - jedná se o plochy převzaté z ÚPN SÚ Tišnov), v pasivní zóně musí
být respektovány podmínky příslušného vodoprávního úřadu
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Koncepce uspořádání krajiny
o
bylo respektováno

Ostatní požadavky z jednání s určeným zastupitelem města ze dne 15. 2. 2011


Plochy, pro které bude v ÚP stanoveno pořízení územní studie (ÚS) dle § 30 stavebního
zákona:
– větší část průmyslové zóny „Díly pod městem“ – zastavitelné plochy Z38 a Z39 včetně
ploch dopravní infrastruktury (nyní plocha Z41B)
– část obytné zóny Hony za Kukýrnou – zastavitelné plochy pro bydlení Z4, Z5 a Z6
(nyní Z2, Z3, Z4)
– plocha smíšená obytná SO „Za penzionem“ – zastavitelná plocha Z22 (nyní Z8)
o
bylo respektováno



Zastavitelné plochy Z100 (plocha pro kotelnu na dřevní odpad TK) a Z92 (plocha dopravy DS
a hromadné garáže DG) u silnice na Lomnici III/3773 budou vymezeny jako jedna zastavitelná
plocha a bude pro ni stanoven společný způsob využití – občanské vybavení komerční
s možností umístění hromadných garáží (nyní Z32).
o
bylo respektováno



Dořešit stanovení funkčního využití areálu bývalé cihelny (pokud to bude smíšená výrobní
plocha SV, měla by být v nepřípustném využití uvedena bioplynová stanice) – způsob využití
bude stanoven až po konečné domluvě zástupců města s investorem. K 14.4.2011 bylo
domluveno, že areál bývalé cihelny bude vymezen jako plocha smíšená výrobní (SV) s tím, že
zde nebude možno umístit bioplynovou stanici.
o
bylo respektováno v kap. 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití



Kolem bývalé cihelny – zůstanou vymezeny stávající plochy pro rekreaci. Pro tyto plochy
rekreace budou regulativy ještě upřesněny.
o
bylo respektováno



Plochy Z119 a Z118 vklíněné mezi realizovanou zástavbu RD a bytových domů v obytné zóně
Hony za Kukýrnou byly zatím v návrhu ÚP Tišnov vymezeny jako plochy sídelní zeleně s tím,
že bude dána přednost parkové zeleni před zelení soukromých zahrad. Téměř s jistotou se dá
předpokládat nesouhlas majitelů pozemků, kteří budou požadovat, aby tyto plochy zůstaly tak,
jak tomu stále je v platném ÚPNSÚ Tišnov, vymezeny jako zastavitelné plochy pro bydlení.
Určený zastupitel seznámil s tímto problémem volené zástupce města a pořizovatel následně
po dohodě s určeným zastupitelem požádal zpracovatele, aby způsob využití těchto ploch
zůstal i nadále navržen pro bydlení, s upřesněním pro bydlení individuální BR.
o
bylo respektováno

Požadavky vycházející z pracovního jednání dne 22. 2. 2011:


U řeky Svratky v lokalitě Mlýnisko bude na pozemcích města vymezena plocha pro mokřad
s vodní plochou.
o
možnost založení mokřadu v LBC 5 je uvedena v kap. 5.2. Územní systém ekologické
stability

Další požadavky pro úpravu návrhu ÚP Tišnov:


Navrhnout ochranné pásmo ČOV Pejškov tak, aby nezasahovalo do zastavěného území
(konkrétně do plochy pro rekreaci individuální RI).
o bylo rozhodnuto o jiné koncepci odkanalizování, budou zřizovány jímky na vyvážení
(žumpy) bez samostatné ČOV



Požadavek zapracování do grafické části ÚP hranice území ohroženého průlomovou vlnou
vodního díla Vír na řece Svratce byl akceptován.
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13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou
řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1
stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich
vymezení
ZÚR JMK neexistují (byly zrušeny), proto byly záměry nadmístního významu do územního
plánu zapracovány na základě jiných oborových dokumentací.

14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené
k plnění funkce lesa.
14.1. Vyhodnocení záborů pozemků zemědělského půdního fondu
Použitá metodika
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu
zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993,
kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady
č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu. Zařazení jednotlivých
BPEJ do tříd ochrany respektuje vyhlášku MŽP č. 48/2011 Sb.
Struktura půdního fondu v území

ČSÚ 2003

Tišnov
Celková výměra
Zemědělská půda
- orná půda

1712
758
506

- sady

27

- zahrady

72

- TTP

152

Nezemědělská půda
- PUPFL

665

- vodní plochy

14

- zastavěné plochy

65

- ostatní plochy

209

Bonitované půdně ekologické jednotky
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky.
Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (v I. a II. třídě ochrany) jsou v území zastoupeny ve
velkém rozsahu v jihovýchodní části území.
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Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba
odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb.(příloha A).
Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny:
HPJ 07. Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické
pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povrchově
periodicky převlhčované
HPJ 08. 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 10. Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší
spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší
HPJ 12. Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě
oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až
středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením
HPJ 14. Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách
(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké s
těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry
HPJ 20. Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i
pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedimentech
a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i
slabě oglejené
HPJ 29. Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách,
svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry
HPJ 37. Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou,
slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na
srážkách
HPJ 40. Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici
HPJ 55. Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na
lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné
HPJ 56. Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez
skeletu, vláhově příznivé
Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje o
celkovém úhrnu záboru ZPF
Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu – zastavitelné
plochy, označené písmenem „Z“ . Rozvojové transformační plochy (přestavbové) jsou zahrnuty do
vyhodnocení pouze v případě, že se v rámci plochy nachází zemědělská půda. Označené jsou
písmenem „P“ a pořadovým číslem. Lokality záboru ZPF v krajině jsou označeny pouze číslicemi.
Rezervní plochy nebyly návrhem územního plánu vymezeny.

SOUHRNNÉ ÚDAJE O ZÁBORU ZPF
Souhrnné údaje o rozsahu ploch s navrženou změnou využití a dopadu do ZPF jsou uvedeny v
následující tabulce. Detailní vyhodnocení všech lokalit je uvedeno na konci kapitoly.
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navrhovaná změna využití

výměra
celkem

zábor ZPF

I. tř.
ochrany

II. tř.
ochrany

III. tř.
ochrany

IV. tř.
ochrany

V. tř.
ochrany

Meliorace

plochy přestavby (P)

11.4749

1.997

1.701

0.0415

0.1097

0.016

0.0015

0

zastavitelné plochy (Z)

89.5768

83.8223

36.6663

4.4297

30.8196

4.9369

4.6395

31.9236

plochy změn v krajině

14.0027

13.9845

0.0837

1.6454

6.0459

4.5074

1.6547

3.5947

115.0544

99.8038

38.451

6.1166

36.9752

9.4603

6.2957

35.5183

Navrhováno je 115,05 ha ploch s navrženou změnou využití území, které mají zcela, nebo zčásti
dopad do ploch ZPF. Z této výměry připadá na zábor ZPF 99,80 ha. Zábor vysoce chráněných půd
dosahuje hodnoty cca 44 ha.
Mimo rozvojové lokality (plochy s navrženou změnou využití území) jsou vymezeny plochy na
zemědělské půdě, které ale dle podmínek využití (uvedeno v kap. 6. výrokové části) nevyžadují zábor
ZPF a svým využitím jsou navrhovány k polyfunkčnímu využití, zejména ve spojitosti s měkkými
rekreačními aktivitami. Jedná se zejména o prostor nivy Svratky. Rozsah těchto návrhových ploch činí
v součtu 46,96 ha.
plocha celkem
SM - plochy smíšené nezastavěného území
- sady, zahrady
SR - plochy smíšené nezastavěného území
– rekreační

46.2705

SUMA

46.9572

0.6867

Plochy bez dopadu do ZPF
Územní plán vymezuje plochy lokality, které nemají dopad do ploch ZPF Jedná se především o plochy
přestavby „P“ a některé plochy zastavitelné „Z“ vymezené mimo zemědělskou půdu (plochy ostatní dle
katastru nemovitostí).
Přehled návrhových ploch bez dopadu do ZPF:
číslo

navrhovaný způsob využití

P34
P35
P9
P10
P8
P30
P5
P31
P17
P7
P15
P20
P21
P22
P23
P29
Z63
Z64
Z100

DP - plochy dopravní infrastruktury – parkoviště
DP - plochy dopravní infrastruktury – parkoviště
DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava
DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava
OS - plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport
OS - plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport
SO - plochy smíšené obytné
SO - plochy smíšené obytné
SV - plochy smíšené výrobní
U - plochy veřejných prostranství
U - plochy veřejných prostranství
U - plochy veřejných prostranství
U - plochy veřejných prostranství
U - plochy veřejných prostranství
U - plochy veřejných prostranství
U - plochy veřejných prostranství
NO - plochy vodní a vodohospodářské - protipovodňová opatření
NO - plochy vodní a vodohospodářské - protipovodňová opatření
O - plochy občanského vybavení

Z25

SO - plochy smíšené obytné
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katastr

Výměra

Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Pejškov u
Tišnova

0,1018
0,0607
0.2829
0.0902
0.6439
1.1685
1.4187
0.1985
1.746
0.033
0.1645
0.0602
0.0507
0.0533
0.0771
0.0036
0.2496
0.2935
0.2294
0.3065
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Z26
SO - plochy smíšené obytné
CELKEM

Pejškov u
Tišnova

0.3789
7.4490 ha

Celkem je navrženo cca 7,4 ha ploch bez dopadu do ZPF
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
Zemědělská prvovýroba v řešeném území je zajišťována středisky v sousedních obcích, na území
Tišnova není zastoupena.
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy
V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)..
Opatření k zajištění ekologické stability
Pro prvky ÚSES jsou navrhovány rozvojové plochy na severní hranici zastavitelného území Tišnova
v lokalitě Hony za Kukýrnou. Realizace interakčních prvků je možná v rámci ozelenění komunikací (v
rámci stávajících těles), bez dopadu do záboru ZPF.
Síť zemědělských účelových komunikací
V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů je
nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.
Investice do půdy
V řešeném území jsou realizovány velkoplošné odvodňovací systémy, na části ploch. Návrhové
plochy nenaruší tento systém v jeho funkčnosti.
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami
Variantní řešení není uvažováno.
Rozvoj zastavitelného území je v územním plánu města navržen v souladu s historickým vývojem
zástavby. Plochy pro bydlení jsou navrženy v severní části zastavěného území města. Navazují na
historicky vzniklou vilovou zástavbu města v území, které není zatíženo dopravou, nachází se
v klimaticky příznivém území. Plochy pro výrobu a výrobní plochy smíšené jsou navrženy
v jihovýchodní části zastavěného území ve vazbě na dopravní osu území a stávající plochy výroby.
Možnost rozvoje a rozmístění rozvojových ploch určují především morfologické podmínky. Mimo tyto
strategické rozvojové plochy jsou navrženy i plochy dostavby enkláv zemědělské půdy v zastavěném
území nebo plochy přestavby (změny funkce existujících zastavěných ploch). Přestavbové plochy
nejsou součástí záboru ZPF.
Pro účelné využití zemědělské půdy je navržena etapizace výstavby do dvou etap.
Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: nezemědělská půda využitelná pro
rozvoj zastavitelného území je v řešeném území zastoupena v rámci ploch přestavby. Vymezeny jsou
v jižní a východní části zastavěného území města Tišnova, identifikovány jako P1 – P8.
Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy
v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána
především jako samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované
zemědělské půdy se v zastavěném území nevyskytují. Část těchto ploch je navržena k zástavbě, a to
pro bydlení formou dostavby proluk.
Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: Plochy přestavby jsou navrženy v katastru
Tišnova v rozsahu cca 10 ha. Jedná se o nezemědělskou půdu, bez dopadu do záboru ZPF.
Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní
schválené dokumentaci: Plochy odsouhlasené v územně plánovací dokumentaci jsou zčásti
zastavěny. Na severní hranici zastavitelného území je rozvoj rozšířen o plochu přírodní krajinné
Územní plán Tišnov - odůvodnění
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zeleně (biokoridor). Plochy pro bydlení, navržené v platném územním plánu jako rezervní jsou
navrženy jako zastavitelné plochy. Plochy v severní části zastavěného území Tišnova jsou tak
rozšířeny oproti platné ÚPD.
V místních částech Pejškov, Jamné, Hájek a Hajánky je respektována koncepce rozvoje navržená
v předešlé územně plánovací dokumentaci
Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2
zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované
plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj
bydlení a výrobních aktivit jsou umístěny v návaznosti na současně zastavěné území sídla. Nejsou
vytvářeny samostatné enklávy osídlení. Prostupnost krajiny je řešena vymezením účelových ploch pro
dopravu, případě návrhem veřejných prostranství v rámci zastavitelného území.
Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: v řešení
návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových
poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou
samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou
kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční
schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci.
Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části
Plochy s dopadem do I. a II. třídy ochrany ZPF
Územní plán vymezuje plochy lokalit, které mají dopad do ploch ZPF I. a II. třídy ochrany.
Přehled a odůvodnění návrhových ploch:
identifikace
lokality

výměra
lokality v ha

Katastrální
území

Z9 SO

0,25

Jamné u T.

Z10 SO

1,13

Jamné u T.

Z11 SO

1,38

Jamné u T.

Z12 SO

0.0507

Z13 SO

0.2174

Jamné u T.

Z14 SO

0,06

Jamné u T.

Z22 SO

0,22

Tišnov

Z23 SO

0,22

Pejškov u T.

Z24 SO

0,50

Pejškov u T.

Z25 SO

0,31

Pejškov u T.

Z26 SO

0,27

Pejškov u T.

Z27 SO
Z28 RI
Z29 RI

0,07
0,13
0,08

Pejškov u T.
Pejškov u T.
Pejškov u T.

Z31 OK

0,72

Tišnov

Z34 SV

0,70

Tišnov

Jamné u T.
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Odůvodnění záboru ZPF I. a II. třídy ochrany
Lokalita řeší rozšíření stávající zástavby na severním okraji části
Jamné o možnost rozšíření hospodářství ke stávajícímu rodinnému
domu.
Lokalita řeší rozvojovou plochu části Jamné, dlouhodobě
uvažovanou, s ohledem na urbanistickou strukturu a prostorové
uspořádání zástavby sídla a možnost bezkolizního napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu.
Lokalita řeší rozvojovou plochu části Jamné, dlouhodobě
uvažovanou, s ohledem na urbanistickou strukturu a prostorové
uspořádání zástavby sídla a možnost bezkolizního napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu.
Lokalita řeší rozvojovou plochu části Jamné s možností
bezkolizního napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Lokalita řeší rozvojovou plochu části Jamné s možností
bezkolizního napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Lokalita řeší rozvojovou plochu části Jamné s možností
bezkolizního napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Proluka v zastavěném území
Lokalita řeší hlavní rozvojovou plochu části Pejškov s možností
bezkolizního napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Lokalita řeší hlavní rozvojovou plochu části Pejškov s možností
bezkolizního napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Lokalita řeší hlavní rozvojovou plochu části Pejškov s možností
bezkolizního napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Lokalita řeší hlavní rozvojovou plochu části Pejškov s možností
bezkolizního napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Lokalita řeší dostavbu proluky ve stávající zástavbě.
Lokalita řeší dostavbu proluky ve stávající chatové lokalitě.
Lokalita řeší dostavbu proluky ve stávající chatové lokalitě.
Lokalita je navržená pro obchodní centrum u čerpací stanice
pohonných hmot, na výjezdu z města směrem do Předklášteří.
Plocha zabírá úzký, protáhlý pozemek mezi silnicí a stávající
zástavbou, obtížně zemědělsky obhospodařovatelný.
Lokalita je navržená pro rozšíření stávajících ploch smíšených
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Z35 SV

0,47

Tišnov

Z36 SV

4,60

Tišnov

Z37 SV

6,69

Tišnov

Z38 SV

0,22

Tišnov

Z39 SV

1,67

Tišnov

Z40 VP

0,13

Tišnov

Z41A VP

15,45

Tišnov

Z41B VP

12.30

Tišnov

Z43 VS

0,24

Hájek u T.

Z50 ZP

0,01

Tišnov

Z51 ZI

0,09

Tišnov

Z52 ZI

0,35

Tišnov

Z53 ZI

0,17

Tišnov

Z54 ZI

0,22

Tišnov
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výrobních v průmyslové zóně Mezi železnicí a vlečkou. Plocha není
využitelná pro zemědělské účely, ani pro jinou funkci. Leží
v ochranných a hlukových pásmech železnice, jedná se o dostavbu
proluky.
Lokalita je navržená pro rozšíření stávajících ploch smíšených
výrobních v průmyslové zóně Mezi železnicí a vlečkou. Plocha není
využitelná pro zemědělské účely, ani pro jinou funkci. Leží
v ochranných a hlukových pásmech železnice, jedná se o dostavbu
proluky.
Lokalita je navržená pro rozšíření stávajících ploch smíšených
výrobních v průmyslové zóně Mlýnisko, přiléhá k silnici II/385 a
využívá pozemky ve vlastnictví města. Tímto záměrem je řešena
dlouhodobá koncepce města – posílení hospodářského pilíře
udržitelného rozvoje města a zajištění pracovních příležitostí
v dlouhodobém vývoji.
Lokalita je navržená pro rozšíření stávajících ploch smíšených
výrobních v průmyslové zóně Mlýnisko, přiléhá k silnici II/385 a
využívá pozemky ve vlastnictví města. Tímto záměrem je řešena
dlouhodobá koncepce města – posílení hospodářského pilíře
udržitelného rozvoje města a zajištění pracovních příležitostí
v dlouhodobém vývoji.
Lokalita je navržená pro rozšíření stávajících ploch smíšených
výrobních v průmyslové zóně Trnec. Plocha není využitelná pro
zemědělské účely, ani pro jinou funkci, jedná se o dostavbu
proluky.
Lokalita je navržená pro rozšíření stávajících ploch smíšených
výrobních v průmyslové zóně Trnec. Plocha přiléhá k silnici II/379
směrem do Drásova. Jedná se o dostavbu proluky mezi stávajícími
plochami smíšenými výrobními a hranicí katastru města.
Lokalita je navržená pro mírné rozšíření (zarovnání) stávajících
ploch výrobních v průmyslové zóně Díly pod městem, mezi
plochami výroby a železnicí.
Lokalita je navržená pro rozšíření ploch výrobních ve stěžejní
průmyslové zóně Díly pod městem, mezi silnicí II/385 a železnicí.
Tímto záměrem je řešena dlouhodobá koncepce města – posílení
hospodářského pilíře udržitelného rozvoje města a zajištění
pracovních příležitostí v dlouhodobém vývoji. Vzhledem k velkému
rozsahu, byla plocha rozdělena na část A a B, se stanovenou
etapizací, plocha A – první etapa výstavby.
Lokalita je navržená pro rozšíření ploch výrobních ve stěžejní
průmyslové zóně Díly pod městem, mezi silnicí II/385 a železnicí.
Tímto záměrem je řešena dlouhodobá koncepce města – posílení
hospodářského pilíře udržitelného rozvoje města a zajištění
pracovních příležitostí v dlouhodobém vývoji. Vzhledem k velkému
rozsahu, byla plocha rozdělena na část A a B, se stanovenou
etapizací, plocha B – využitelná až po vyčerpání ostatních ploch,
navržených pro funkci VP – průmyslová výroba.
Lokalita řeší možnost rozšíření stávajícího výrobního zařízení.
Lokalita je navržená pro založení městského parku pod kostelem
v centru města. Záměr řeší novou plochu v souladu s ochranou a
rozvojem hodnot území – vytváří zelenou podnož jedné
z nejvýznamnějších městských dominant a umožní občanům pobyt
v parkové zeleni uprostřed města, která tam v současné době
chybí.
Navržená izolační zeleň podél silnice II/385 pro ochranu
přiléhajících ploch před negativními účinky vlivů dopravy (hluk,
exhalace)
Navržená izolační zeleň podél silnice II/385 pro ochranu
přiléhajících ploch před negativními účinky vlivů dopravy (hluk,
exhalace)
Navržená izolační zeleň podél silnice II/385 pro ochranu
přiléhajících ploch před negativními účinky vlivů dopravy (hluk,
exhalace)
Navržená izolační zeleň podél silnice II/385 pro ochranu
přiléhajících ploch před negativními účinky vlivů dopravy (hluk,
exhalace)
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Z56 ZZ

1,20

Tišnov

Z57 ZZ

0,73

Tišnov

Z59 ZI

0,04

Jamné u T.

Z77 DP

0,36

Tišnov

Z81 U

0,57

Tišnov

Z82 U

0,22

Tišnov

Z83 U

0,54

Tišnov

Z85 U

0,56

Tišnov

Z86 U
Z90 U
Z91 U
Z97 ZZ
Z98 ZZ
P1 SC
P6 SV
P11 DS
P12 DS
P26 U
P27 U
P28 U
P32 SO

0,08
0,01
0,06
0,29
0,36
1.30
0.38
0.28
1.66
0.06
0.04
0.09
0.24

Jamné u T.
Jamné u T.
Pejškov u T.
Pejškov u T.
Pejškov u T.
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov

SUMA

Lokalita navržená pro zahrádky v uzavřeném prostoru mezi
železnicí a vlečkou, obtížně dopravně obsloužitelném, rozšiřuje
stávající zahrádkářské využití.
Lokalita navržená pro zahrádky v uzavřeném prostoru mezi
železnicí a vlečkou, obtížně dopravně obsloužitelném, rozšiřuje
stávající zahrádkářské využití.
Navržená zeleň podél přístupové komunikace – pro uložení
inženýrských sítí ve svažitém terénu.
Lokalita navržená pro parkoviště uprostřed ploch výrobních
v průmyslové zóně Díly pod městem.
Lokalita řeší nutné plochy pro obsluhu stávajících a navržených
ploch výrobních zón.
Lokalita řeší nutné plochy pro obsluhu stávajících a navržených
ploch výrobních zón.
Lokalita řeší nutné plochy pro obsluhu stávajících a navržených
ploch výrobních zón.
Lokalita řeší nutné plochy pro obsluhu stávajících a navržených
ploch výrobních zón.
Lokalita řeší nutnou dopravní obsluhu návrhových ploch.
Lokalita řeší nutnou dopravní obsluhu návrhových ploch.
Lokalita řeší nutnou dopravní obsluhu návrhových ploch.
Lokalita řeší přechod do krajiny navrženým zahradami.
Lokalita řeší přechod do krajiny navrženým zahradami.

Plochy přestavby v rámci zastavěného území využívají enkláv
zemědělské půdy nebo pozemků vedených v katastru nemovitostí
jako zemědělské, avšak k tomuto účelu nevyužívaných

58 ha

Celkem je navrženo cca 58 ha ploch s dopadem do ZPF I. a II. třídy ochrany.

14.2. Vyhodnocení záborů pozemků určených k plnění funkce lesa
Všeobecné údaje o lesích
Výměra a rozložení lesů v území, lesnatost
Lesnatost v území je nadprůměrná, a to i v širším obvodu obce. Na vlastním katastru obce zabírají
pozemky určené k plnění funkce lesa cca 39 %. V širším územním obvodu je zastoupení lesních
porostů velmi vysoké. Je soustředěno do větších lesních celků.
Členění lesů podle kategorií
V řešeném území jsou zastoupeny lesy hospodářské a lesy zvláštního určení.
Věková a druhová skladba
Převažují středněvěké porosty s proměnnou druhovou skladbou. Převažují porosty smrku, borovice a
dubu, s porostními skupinami s druhově pestrým zastoupením přírodě blízké dřevinné skladby,
zejména dubu a melioračních dřevin.
Navrhovaná opatření, vyhodnocení


Lokalita Z100

Lokalita na severovýchodní hranici zastavěného území na hranici lesního komplexu Klucanina.
Navrhovaná lokalita pro občanské vybavení (začlenění stávajícího lesního pozemku k plochám
veřejné zeleně s charakterem lesoparku, které se nacházejí v areálu letního kina). Dotčen je izolovaný
lesní porost v celé ploše 0,22 ha. Navržen je trvalý zábor PUPFL změnou na ostatní plochu – sídelní
Územní plán Tišnov - odůvodnění
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zeleně, a to bez odlesnění. Navržená změna nepředstavuje riziko narušení stability pro navazující
porosty.
identifikace

navrhovaný způsob využití

Z 100
OK - občanské vybavení
CELKEM

Územní plán Tišnov - odůvodnění

výměra lokality celkem

z toho dopad do
PUPFL

0,2294

0,2294
0,2294 ha
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14.3. Tabelární vyhodnocení lokalit s navrženou změnou využití
Tabulky jsou strukturovány do tří tabulek, a to i s uvedením sumárních součtů za jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití:
 plochy změn v krajině
 plocha přestavby
 plochy zastavitelné

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
číslo
8

6
7
12

1
2
3
4

navrhovaná změna
využití
SM - plochy smíšené
nezastavěného území sady, zahrady
SM - plochy smíšené
nezastavěného území sady, zahrady Celkem
SR - plochy smíšené
nezastavěného území –
rekreační
SR - plochy smíšené
nezastavěného území –
rekreační
SR - plochy smíšené
nezastavěného území –
rekreační
SR - plochy smíšené
nezastavěného území rekreační Celkem
SX - plochy smíšené
nezastavěného území krajinná zeleň
SX - plochy smíšené
nezastavěného území krajinná zeleň
SX - plochy smíšené
nezastavěného území krajinná zeleň
SX - plochy smíšené
nezastavěného území -

katastrální
území
Hájek u
Tišnova

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná půda

zahrada

sad

TTP

I.
tř.ochrany

II.
III.
IV.
tř.ochrany tř.ochrany tř.ochrany

0.6867

0.6024

0.5767

0.0257

0.6867

0.6024

0.5767

Tišnov

5.4187

5.4187

5.4187

Tišnov

39.5128

39.1306

31.9014

Tišnov

1.339

1.339

46.2705

45.8883

37.3201

Tišnov

2.7487

2.7484

2.7484

2.7484

Tišnov

2.6006

2.5912

2.5912

2.5888

0.0024

Tišnov

3.1462

2.7382

2.7382

0.509

0.7243

Tišnov

0.3718

0.3717

0.363

0.1997

0.1712

0

0

0.0257

7.2292

0.6025
0

33.7666

0

0

0

0.1415

3.1198

2.1574

0.3008

1.4251

11.7315

3.939

1.339
0

1.339

V.
meliorace
tř.ochrany

0.6025

0

1.339
7.2292

33.7666

4.0805

0.6207
0.0087

4.4588

3.5825

0

12.0323
1.9358
1.444

0.8376

0.2149

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
číslo

5
9

navrhovaná změna
využití
krajinná zeleň

katastrální
území

výměra
celkem

SX - plochy smíšené
Hájek u
nezastavěného území Tišnova
krajinná zeleň
SX - plochy smíšené
nezastavěného území Tišnov
krajinná zeleň
SX - plochy smíšené nezastavěného
území - krajinná zeleň Celkem
Celkový součet

zábor
ZPF

orná půda

zahrada

0.4178

0.8174

0.8174

4.7176

4.7176

0.2307

14.0027

13.9845

9.4889

0

60.9599

60.4752

47.3857

0

sad

I.
tř.ochrany

TTP

II.
III.
IV.
tř.ochrany tř.ochrany tř.ochrany

0.0003

V.
meliorace
tř.ochrany

0.8171

4.4869

0.0837

1.0247

3.6092

0

4.4956

0.0837

1.6454

6.0459

4.5074

1.6547

3.5947

1.339

11.7505

33.8503

5.7259

10.5047

8.0899

2.2572

15.627

PLOCHY PŘESTAVBY
číslo
P34

P35

P9

P10
P11

navrhovaná změna
využití

katastrální
území

DP - plochy dopravní
infrastruktury parkoviště

Tišnov

0,1018

0

nejedná se o zábor
ZPF

Tišnov

0,0607

0

nejedná se o zábor
ZPF

0

0

Tišnov

0.2829

0

nejedná se o zábor
ZPF

Tišnov

0.0902

0

nejedná se o zábor
ZPF

Tišnov

0.2833

0.0741

DP - plochy dopravní
infrastruktury parkoviště
DP - plochy dopravní
infrastruktury parkoviště Celkem
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
doprava
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
doprava
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční

Územní plán Tišnov - odůvodnění

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

0

zahrada

0

0.0423

sad

0

0.0144

TTP

0

0.0174

I. tř.
II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany ochrany

0

0

0

0.0741
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0

V. tř.
ochrany

0

meliorace

poznámka

0

PLOCHY PŘESTAVBY
číslo

P12
P13
P18
P33

P8

P30

P1

P5

navrhovaná změna
využití
doprava
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
doprava
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
doprava
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
doprava
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
doprava
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
doprava Celkem
OS - plochy
občanského vybavení tělovýchova a sport
OS - plochy
občanského vybavení tělovýchova a sport
OS - plochy
občanského vybavení tělovýchova a sport
Celkem
SC - plochy smíšené
centrální
SC - plochy smíšené
centrální Celkem
SO - plochy smíšené
obytné

katastrální
území

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

zahrada

sad

TTP

meliorace

poznámka

1.6599

0.1274

0.0002

Tišnov

1.0044

0.0437

0.0369

0.0004

Tišnov

0.1273

0.0369

0.0051

0.0318

0.0234

Tišnov

0.0957

0.0862

0.0862

0.0862

3.5437

0.3683

Tišnov

0.6439

0

nejedná se o zábor
ZPF

Tišnov

1.1685

0

nejedná se o zábor
ZPF

1.8124

0

1.3024

1.0678

1.3024

1.0678

1.4187

0

Tišnov

Tišnov

Územní plán Tišnov - odůvodnění

0

0

0.1607

0.0144

V. tř.
ochrany

Tišnov

0.0422

0.1272

I. tř.
II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany ochrany

0.0294

0.0064

0.0144

0

0

0.5951

0.4727

0.5951

0.4727

0.151

0

0.0885

0

0.0294

0.1096

0.0136

0.0136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0678
0

1.0678

nejedná se o zábor
ZPF
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PLOCHY PŘESTAVBY
číslo
P31
P32

P6
P17

navrhovaná změna
využití

katastrální
území

SO - plochy smíšené
obytné

Tišnov

0.1985

0

Tišnov

0.2428

0.1852

1.86

0.1852

0

0.1852

Tišnov

0.3827

0.3109

0.1659

0.144

Tišnov

1.746

0

2.1287

0.3109

SO - plochy smíšené
obytné
SO - plochy smíšené
obytné Celkem
SV - plochy smíšené
výrobní
SV - plochy smíšené
výrobní
SV - plochy smíšené
výrobní Celkem

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

zahrada

sad

TTP

I. tř.
II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany ochrany

V. tř.
ochrany

meliorace

poznámka
nejedná se o zábor
ZPF

0.1852

0.1852
0

0

0.1852

0.001

0.3108

0

0

0

0

0

nejedná se o zábor
ZPF
0.1659

0.144

0

0.001

0.3108

0

0

0

0

0

P7

U - plochy veřejných
prostranství

Tišnov

0.033

0

nejedná se o zábor
ZPF

P15

U - plochy veřejných
prostranství

Tišnov

0.1645

0

nejedná se o zábor
ZPF

P19

U - plochy veřejných
prostranství

Tišnov

0.0802

0.0007

P20

U - plochy veřejných
prostranství

Tišnov

0.0602

0

nejedná se o zábor
ZPF

P21

U - plochy veřejných
prostranství

Tišnov

0.0507

0

nejedná se o zábor
ZPF

P22

U - plochy veřejných
prostranství

Tišnov

0.0533

0

nejedná se o zábor
ZPF

P23

U - plochy veřejných
prostranství

Tišnov

0.0771

0

nejedná se o zábor
ZPF

Územní plán Tišnov - odůvodnění

0.0007

0.0007
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PLOCHY PŘESTAVBY
číslo
P24
P25
P26
P27
P28
P29

navrhovaná změna
využití
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství

katastrální
území

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

zahrada

sad

I. tř.
II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany ochrany

TTP

meliorace

Tišnov

0.0463

0.0014

0.0014

Tišnov

0.0646

0.0015

0.0015

Tišnov

0.063

0.0005

0.0005

Tišnov

0.0364

0.0121

Tišnov

0.0948

0.0486

Tišnov

0.0036

0

0.8277

0.0648

0.0128

0.052

0

0

0.0487

0.0121

0.0001

0.0024

0.0015

0

11.4749

1.997

0.2209

1.137

0.4871

0.152

1.701

0.0415

0.1097

0.016

0.0015

0

U - plochy veřejných prostranství
Celkem
Celkový součet

0.0001

V. tř.
ochrany

poznámka

0.0013
0.0015

0.0001

0.0004

0.0121

0.0121
0.0486

0.0486
nejedná se o zábor
ZPF

PLOCHY ZASTAVITELNÉ
číslo

navrhovaná změna
využití

katastrální
území

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

zahrada
0.2334

sad

I. tř.
ochrany

TTP

II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany

V. tř.
ochrany

meliorace

Z48

BR - plochy bydlení

Tišnov

0.4287

0.4287

0.1953

Z1

BR - plochy bydlení

Tišnov

1.7765

1.7765

1.7765

1.7765

1.4894

Z2

BR - plochy bydlení

Tišnov

1.903

1.8958

1.8958

1.8958

1.8879

Z3

BR - plochy bydlení

Tišnov

2.2817

2.2817

2.2817

2.2817

0.9029

Z4

BR - plochy bydlení

Tišnov

4.0696

4.0696

4.0696

4.0696

3.4896

Z5

BR - plochy bydlení

Tišnov

0.5717

0.5717

0.5717

0.5717

0.0737

Z6

BR - plochy bydlení

Tišnov

1.1105

1.1105

1.1105

1.1105

12.1417

12.1345

11.9011

0.1219

0.1219

Z103

BR - plochy bydlení
Celkem
DP - plochy dopravní
infrastruktury –

Jamné u
Tišnova

Územní plán Tišnov - odůvodnění

0.2334

0.4287

0

0

0

0 12.1345

0.1219

0

0
0.1219
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7.8435

Poznámka

PLOCHY ZASTAVITELNÉ
číslo

Z76
Z77
Z78

Z67
Z68

Z63

Z64
Z65

navrhovaná změna
využití
parkoviště
DP - plochy dopravní
infrastruktury parkoviště Celkem
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
doprava
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
doprava
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
doprava
DS - plochy dopravní
infrastruktury - silniční
doprava Celkem
DU - plochy dopravní
infrastruktury účelové komunikace
DU - plochy dopravní
infrastruktury účelové komunikace
DU - plochy dopravní
infrastruktury účelové komunikace
Celkem
NO - plochy vodní a
vodohospodářské protipovodňová
opatření
NO - plochy vodní a
vodohospodářské protipovodňová
opatření
NO - plochy vodní a

katastrální
území

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

zahrada

sad

TTP

I. tř.
ochrany

0.1219

0.1219

0

0

0.1219

0

0

Tišnov

3.1549

3.1436

3.1436

Tišnov

0.3587

0.3587

0.3587

Hájek u
Tišnova

0.7989

0.2487

0.0759

0.1157

0.0085

0.0486

4.3125

3.751

3.5782

0.1157

0.0085

0.0486

Tišnov

0.2408

0.2323

0.2323

Tišnov

0.0554

0.0003

0.2962

0.2326

Tišnov

0.2496

0

nejedná se o
zábor ZPF

Tišnov

0.2935

0

nejedná se o
zábor ZPF

Tišnov

0.3803

0.0344

Územní plán Tišnov - odůvodnění

II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany

0

0

0

3.1361

0.0075

0.0167

meliorace

0.1219

0

Poznámka

1.7885

0.3587
0.2487
0

0.3587

3.1361

0.0075

0.2487

1.7885

0.2323
0.0003

0.2323

V. tř.
ochrany

0

0

0.0003

0.0003

0

0

0.0177

0

0.2323

0.0344
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0.0003

0

PLOCHY ZASTAVITELNÉ
číslo

Z95

Z30
Z31
Z32
Z96
Z100

Z33
Z101

Z28

navrhovaná změna
využití
vodohospodářské protipovodňová
opatření
NO - plochy vodní a
vodohospodářské protipovodňová
opatření
NO - plochy vodní a
vodohospodářské protipovodňová
opatření Celkem
O - plochy občanského
vybavení
O - plochy občanského
vybavení
O - plochy občanského
vybavení
O - plochy občanského
vybavení
O - plochy občanského
vybavení
O - plochy občanského
vybavení Celkem
OS - plochy
občanského vybavení tělovýchova a sport
OS - plochy
občanského vybavení tělovýchova a sport
OS - plochy
občanského vybavení tělovýchova a sport
Celkem
RI - plochy rekreace

katastrální
území

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

zahrada

Tišnov

0.0975

0.0809

0.0001

0.0046

1.0209

0.1153

0.0168

0.0046

Tišnov

2.3484

2.0144

2.0144

Tišnov

1.3237

1.3237

Tišnov

1.864

1.8059

1.7458

0.0601

Tišnov

0.2635

0.2548

0.2349

0.0199

Tišnov

0.2294

0

6.029

5.3988

3.9951

Tišnov

3.1184

3.1184

3.1048

Tišnov

0.5243

0.5243

0.5243

3.6427

3.6427

3.6291

0.1327

0.1327

Pejškov u
Tišnova

Územní plán Tišnov - odůvodnění

sad

TTP

I. tř.
ochrany

II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany

0.0762

0

V. tř.
ochrany

meliorace

Poznámka

0.0742

0.0939

0

0

0.0742

0.0344

0

0

2.014
0.4189

0.9048

0.6287

0.695
1.3315
0.2548
nejedná se o
zábor ZPF

0.0454
0.08

0.4189

0.9048

0.6287

0.695

2.2688

0.0136

0

0.0454

1.3315

3.1184
0.5243

0

0.132

0

0.0136

0.0007

0

0

0.1327
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0.5243

0.5243

3.1184

0

0.5243

PLOCHY ZASTAVITELNÉ
číslo
Z29

navrhovaná změna
využití
RI - plochy rekreace

katastrální
území

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

Pejškov u
Tišnova

0.0769

0.0769

0.2096

0.2096

0

0.2086

Tišnov

0.309

0.2953

0.1451

0.1502

3.9886

zahrada

sad

TTP

0.0766

I. tř.
ochrany

0.0003

II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany

Tišnov

4.0313

3.9886

Jamné u
Tišnova

0.2502

0.2463

Z10

SO - plochy smíšené
obytné

Jamné u
Tišnova

1.1328

1.1329

0.6329

0.0565

Z11

SO - plochy smíšené
obytné

Jamné u
Tišnova

1.3773

1.3727

0.6705

0.7022

Z12

SO - plochy smíšené
obytné

Jamné u
Tišnova

0.0507

0.0507

Z13

SO - plochy smíšené
obytné

Jamné u
Tišnova

0.2174

0.2016

0.2016

0.2016

Z14

SO - plochy smíšené
obytné

Jamné u
Tišnova

0.2341

0.1482

0.1482

0.0701

Z15

SO - plochy smíšené
obytné

Hájek u
Tišnova

0.8807

0.8643

0.3189

Z7
Z8
Z9

Územní plán Tišnov - odůvodnění

0.001

0

0.2096

0

Poznámka

0

0

0

0.2952
2.8392

0.2463

1.1494

0.1614

0.2463

0.4435

předpokládané
zastavění - 20%
to je 0,34 ha

1.1328

1.1286

0.0507

0.2601

meliorace

0.0769

RI - plochy rekreace
Celkem
SO - plochy smíšené
obytné
SO - plochy smíšené
obytné
SO - plochy smíšené
obytné

0

V. tř.
ochrany

0.2441

0.0158

0.2853

0.0349

0.0781

0.8606
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předpokládané
zastavění - 20%
to je 0,28 ha

předpokládané
zastavění - 20%
to je 0,17 ha

PLOCHY ZASTAVITELNÉ
číslo

navrhovaná změna
využití

katastrální
území

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

zahrada

0.2548

sad

TTP

I. tř.
ochrany

II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany

V. tř.
ochrany

meliorace

Poznámka
předpokládané
zastavění - 20%
to je 0,34 ha

Z16

SO - plochy smíšené
obytné

Hájek u
Tišnova

0.5314

0.4989

0.2441

Z17

SO - plochy smíšené
obytné

Hájek u
Tišnova

0.1191

0.1191

0.1191

Z18

SO - plochy smíšené
obytné

Hájek u
Tišnova

0.2129

0.2129

Z19

SO - plochy smíšené
obytné

Hájek u
Tišnova

0.928

0.8974

0.6371

0.2603

Z20

SO - plochy smíšené
obytné

Hájek u
Tišnova

0.2829

0.2829

0.0001

0.221

SO - plochy smíšené
obytné
SO - plochy smíšené
obytné
SO - plochy smíšené
obytné

Hájek u
Tišnova

0.2617

0.2095

0.2095

Tišnov

0.2169

0.2169

0.2169

0.2169

Pejškov u
Tišnova

0.4331

0.4331

0.4331

0.4331

0.2879

Z24

SO - plochy smíšené
obytné

Pejškov u
Tišnova

0.2705

0.2705

0.2705

0.2705

0.0201

Z25

SO - plochy smíšené
obytné

Pejškov u
Tišnova

0.3065

0

nejedná se o
zábor ZPF

Z26

SO - plochy smíšené
obytné

Pejškov u
Tišnova

0.3789

0

nejedná se o
zábor ZPF

Z21
Z22
Z23

Územní plán Tišnov - odůvodnění

0.2915

0.1191
0.2129

0.0618

0.8481

předpokládané
zastavění - 20%
to je 0,34 ha

0.2788

předpokládané
zastavění - 20%
to je 0,34 ha

0.2095
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PLOCHY ZASTAVITELNÉ
číslo
Z27

Z34
Z35
Z36
Z37
Z38
Z39

Z94

Z53
Z73
Z80
Z81
Z82
Z83

navrhovaná změna
využití

katastrální
území

výměra
celkem

zábor
ZPF

SO - plochy smíšené
obytné
SO - plochy smíšené
obytné Celkem
SV - plochy smíšené
výrobní
SV - plochy smíšené
výrobní
SV - plochy smíšené
výrobní
SV - plochy smíšené
výrobní
SV - plochy smíšené
výrobní
SV - plochy smíšené
výrobní
SV - plochy smíšené
výrobní Celkem
TP - plochy technické
infrastruktury - hráze
poldrů
TP - plochy technické
infrastruktury - hráze
poldrů Celkem
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství

Pejškov u
Tišnova

0.1284

0.128

12.5538

11.5698

8.2362

Tišnov

0.6969

0.6921

0.6921

0.6921

Tišnov

0.4665

0.4665

0.4665

0.4665

Tišnov

4.5952

4.5538

2.5551

Tišnov

6.684

6.6226

6.6226

Tišnov

0.2215

0.1832

0.1832

Tišnov

1.5003

1.4712

1.4712

14.1644

13.9894

11.9907

0.0392

0.0392

0.0392

0.0392

0

Tišnov

0.2899

0.2249

0.1775

Tišnov

0.4595

0.4407

0.4407

Tišnov

0.7996

0.3976

0.3304

Tišnov

1.032

0.4724

0.4435

0.015

Tišnov

0.3378

0.2058

0.2057

0.0001

0.2058

Tišnov

0.6577

0.578

0.574

0.004

0.578

Tišnov

Územní plán Tišnov - odůvodnění

orná
půda

zahrada

sad

TTP

I. tř.
ochrany

0.128
2.3301

0

0.3719

1.0035

1.6268

2.5077

II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany
0.0904

0.0376

1.2984

2.8768

1.1494

V. tř.
ochrany

3.2599

meliorace

Poznámka

0.4694

4.5539

3.4525

6.6226

4.9042
0.1832

0

0.3719

1.6268

0.8656

0.6056

13.2007

0.7888

0.0392
0

0
0.0474

0

0

8.3567

0.0383

0

0

0

0.2582

0.1374

0.0383

0.0392

0

0

0.2249

0.0672
0.0139

0

0.0385

0.0691

0.3976
0.4724

0.378
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PLOCHY ZASTAVITELNÉ
navrhovaná změna
využití
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství

katastrální
území

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

Tišnov

0.2375

0.1673

0.1673

Tišnov

0.5628

0.5628

0.5628

Jamné u
Tišnova

0.0853

0.0673

0.0673

Z87

U - plochy veřejných
prostranství

Jamné u
Tišnova

0.0277

0.0277

0.0277

Z88

U - plochy veřejných
prostranství

Hájek u
Tišnova

0.2093

0.035

Z89

U - plochy veřejných
prostranství

Hájek u
Tišnova

0.0873

0.0538

Z90

U - plochy veřejných
prostranství

Jamné u
Tišnova

0.057

0.0088

0.0062

U - plochy veřejných
prostranství
U - plochy veřejných
Z92
prostranství
U - plochy veřejných
Z93
prostranství
U - plochy veřejných
Z99
prostranství
U - plochy veřejných
prostranství Celkem
VP - plochy výroby a
Z40 skladování průmyslová výroba
VP - plochy výroby a
Z41A skladování průmyslová výroba
VP - plochy výroby a
Z41B skladování průmyslová výroba
VP - plochy výroby a
skladování -

Pejškov u
Tišnova

0.2967

0.1777

0.1731

0.0024

Tišnov

1.8393

1.7298

1.7062

0.0236

1.7298

Tišnov

0.0245

0.0245

0.0118

0.0127

0.0245

Tišnov

0.103

0.103

0.103

7.1069

5.2771

4.9139

0.1473

Tišnov

0.3542

0.3542

0.2304

0.1238

Tišnov

2.9119

2.9118

2.9118

2.9118

Tišnov

12.2995

12.2995

12.2995

12.2995

15.5656

15.5655

15.4417

číslo
Z84
Z85
Z86

Z91

Územní plán Tišnov - odůvodnění

0.0117

zahrada

sad

I. tř.
ochrany

TTP

II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany
0.022

V. tř.
ochrany

meliorace

0.1453

0.5628

0.3381

0.0672

0.0001
0.0277

0.0218

0.0015

0.0088

0.045

0.0451

0.0026

0.0088
0.0022

0.1473

0.0303
1.3724

0.103

0.1238

0.1672

0.0487

2.1199

0.1473

2.5654

0.2827

0.1114

2.1576

0.3542

0

0

15.5655

5.5452
0

174

0

0

0

5.5452

Poznámka

PLOCHY ZASTAVITELNÉ
číslo

Z43

Z42

Z44
Z45
Z46
Z47
Z49
Z50
Z51
Z52
Z54

navrhovaná změna
využití
průmyslová výroba
Celkem
VS - plochy výroby a
skladování - drobná
průmyslová výroba,
služby
VS - plochy výroby a
skladování - drobná
průmyslová výroba,
služby Celkem
VZd - plochy výroby a
skladování zemědělská a lesnická
výroba
VZd - plochy výroby a
skladování zemědělská a lesnická
výroba Celkem
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně

katastrální
území

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

Hájek u
Tišnova

0.244

0.2438

0.2438

0.244

0.2438

0.2438

0.1556

0.1556

0.1556

0.1556

0.1556

0.1556

Tišnov

1.2114

1.1793

1.1793

1.1793

Tišnov

1.1502

1.1502

1.1502

1.1502

Tišnov

2.9731

2.9731

2.9731

2.9731

Tišnov

0.8015

0.4037

0.1179

Tišnov

0.1327

0.1326

0.1326

Tišnov

1.0206

0.8679

Tišnov

0.2178

0.2152

Tišnov

0.3538

0.3418

0.3318

Tišnov

0.1725

0.1725

0.1725

Jamné u
Tišnova

Územní plán Tišnov - odůvodnění

zahrada

sad

I. tř.
ochrany

TTP

II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany

V. tř.
ochrany

meliorace

Poznámka

0.2438

0

0

0

0

0.2438

0

0

0

0

0.1556

0

0

0

0

0

0.2858

0

0.4653
0.0731

0.1556

0
1.2045

2.0087

0.3997
0.1326

0.4026

0

0.0685
0.1421

0.2126

0.01

0.3418

0.1003

0.7993
0.0026
0.0428

0.1725
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PLOCHY ZASTAVITELNÉ
číslo
Z56
Z57
Z58
Z59
Z60
Z72
Z97
Z98
Z102

navrhovaná změna
využití
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně
Z - plochy sídelní
zeleně

katastrální
území

výměra
celkem

zábor
ZPF

orná
půda

Tišnov

1.1176

1.1176

1.1176

1.1176

Tišnov

0.7308

0.7308

0.7308

0.7308

Tišnov

0.8127

0.8127

0.8127

Jamné u
Tišnova

0.0407

0.0407

0.0407

Hájek u
Tišnova

0.2483

0.2483

0.2483

Tišnov

0.1122

0.1122

0.1122

Pejškov u
Tišnova

0.2886

0.2886

0.2886

0.2886

0.4386

0.4386

0.4386

0.3562

zahrada

sad

TTP

I. tř.
ochrany

V. tř.
ochrany

0.3349

0.448

meliorace

0.0407
0.2483
0.1122

Z - plochy sídelní
Pejškov u
zeleně
Tišnova
Z - plochy sídelní
Tišnov
zeleně
Z - plochy sídelní zeleně Celkem

0.1497

0.1497

0.1497

11.9728

11.3755

9.9966

0.4026

0.5384

0.4379

2.6438

Celkový součet

89.5768

83.8223

74.3311

3.6461

1.6268

4.2183

36.6663

Územní plán Tišnov - odůvodnění

II. tř.
III. tř.
IV. tř.
ochrany ochrany ochrany

0.6881

0.2885
0.0824

0.1125

0.1497

0.1496

7.2012

0.1122
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15. Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění
Návrh rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění a znění uplatněných námitek jsou
obsaženy v samostatné „Příloze č.1 k odůvodnění územního plánu Tišnov“, jako nedílné
součásti Odůvodnění ÚP Tišnov.

16. Vyhodnocení připomínek
Návrh vyhodnocení připomínek, včetně odůvodnění a znění uplatněných připomínek jsou
obsaženy v samostatné „Příloze č.1 k odůvodnění územního plánu Tišnov“, jako nedílné
součásti Odůvodnění ÚP Tišnov.

17. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů
k němu připojené grafické části
Dokumentace územního plánu obsahuje 3 samostatné elaboráty grafické části:
Tišnov
Jamné, Hájek a Hajánky
Pejškov

– 11 výkresů grafické části
– 8 výkresů grafické části
– 8 výkresů grafické části

Textová část je společná a obsahuje 74 stran Textové části ÚP (výroku) a 177 + 265 (Příloha č.1
k odůvodnění územního plánu Tišnov) stran Odůvodnění ÚP.

POUČENÍ
Proti územnímu plánu Tišnov, který je vydán formou opatření obecné povahy nelze dle ustanovení §
173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, nelze podat
opravný prostředek.
Seznam příloh, která jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:
Příloha č. 1 k „Odůvodnění územního plánu Tišnov“ obsahující „Rozhodnutí o námitkách
včetně odůvodnění“ a „Vyhodnocení připomínek“
………………………………………
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města

razítko města Tišnov

………………………………………
Ing. Václav Šikula
1.místostarosta města
Opatření obecné povahy – Územní plán Tišnov bylo vydáno Zastupitelstvem města Tišnov na svém
zasedání ze dne ..........................usnesením č. .............................
Opatření obecné povahy – Územní plán Tišnov nabylo účinnosti dne ...............................
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A.

Vymezení zastavěného území

Zastavěná území jsou vymezena k 31.3.2016 a jsou vyznačena v samostatných výkresech
jednotlivých částí města - Tišnov, Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov:
I.1. Výkres základního členění území

1 : 5 000

I.2. Hlavní výkres

1 : 5 000

B.

Základní koncepce rozvoje území města, ochrany
a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje města vytváří podmínky pro postupné, ekonomicky a společensky zdůvodněné
využívání potenciálu území, vycházející z jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které jsou
výsledkem historického vývoje města. Cílem územního plánu je stanovení podmínek pro jejich
ochranu, kultivaci a obohacování, při úměrném, vzájemně koordinovaném rozvoji jednotlivých
funkčních složek tak, aby byl zabezpečen jejich soulad v území, s důrazem na vyvážený a udržitelný
vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek.

B.1. Koncepce rozvoje území města
HLAVNÍ CÍLE:
SPOLEČNOST:


moderní prosperující město služeb a inovací, centrum vzdělání, atraktivní místo pro rozvoj
lidských zdrojů
–

návrhem ploch pro bydlení s možností napojení na technickou infrastrukturu, vytvořit
podmínky pro rozvoj hlavní funkce města – bydlení, a tím zajistit stabilizaci
společnosti kladným saldem přirozeného, popř. migračního demografického
potenciálu města, zamezení odchodu zejména mladšího obyvatelstva z města

HOSPODÁŘSTVÍ:


napojení na důležité dopravní koridory kraje a ČR jako předpokladu rozvoje podnikání,
stabilizace hospodářství a zvýšení potenciálu města pro rozvoj pracovních příležitostí
–

návrhem bezkolizního dopravního řešení

–

návrhem ploch pro výrobní a podnikatelské aktivity s dostupností i pro obce regionu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:


začlenění města do širšího regionu cestovního ruchu
–

péčí o památky a kulturně historické pamětihodnosti, péčí o krajinu

–

vytvořením podmínek pro sportovní aktivity a hromadnou rekreaci, turistiku,
cykloturistiku a s tím související služby

–

dořešením systému dopravní obsluhy a technické infrastruktury (zejména zásobování
vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod)

Územní plán Tišnov
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B.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
B.2.1. OCHRANA A ROZVOJ KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území vymezuje podmínky pro ochranu kulturních, civilizačních a
přírodních hodnot území a ochranu krajinného rázu. Územní rozsah je vymezen v grafické části
dokumentace ve výkresu č. I.2 – Hlavní výkres.
Územní plán definuje podmínky pro ochranu kulturních a civilizačních hodnot území:
B.2.1.1. ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER MĚSTA
Prostory s geniem loci, které jsou upomínkou na historický vývoj města a které jsou
zachované urbanistické struktury:

dokladem

– urbanisticky exponovaný prostor historického jádra města – zástavba kolem náměstí, s původní
parcelací a zachovanou půdorysnou strukturou uspořádání zástavby, komplex nezastavěných zahrad,
tvořící zelené plíce města, tj. nejstarší část města, vyžadující maximální ochranu kulturních,
civilizačních a přírodních hodnot území.

podmínky ochrany hodnot:
–

veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a
přírodního charakteru prostředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehodnotily svým
architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými
materiály hodnoty území

–

v případě zástavby proluk po zaniklých objektech je žádoucí respektovat původní půdorys a
zejména uliční čáru. U starší historické zástavby se nedoporučuje při rekonstrukcích použití
architektonických prvků, které neodpovídají typu zástavby, bude respektován charakter a měřítko
dochované zástavby a její prostorové uspořádání bude podporovat využití tradičních materiálů

–

úprava prostoru náměstí bude prováděna v souladu s tradiční zástavbou a místně obvyklou
vegetací

B.2.1.2. ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Prostory, které jsou dokladem historického vzniku původních samostatných obcí, jejich zachované
urbanistické struktury:
–

urbanisticky exponované prostory center místních části – původní zástavba kolem návsi, nebo
silnice, s původní parcelací a zachovanou půdorysnou strukturou uspořádání zástavby, prostředí
vyžadující maximální ochranu kulturních, civilizačních a přírodních hodnot území.

podmínky ochrany hodnot:
–

ve vymezeném území nebudou prováděny činnosti, které by narušily kulturní hodnoty území.
Veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a
přírodního charakteru prostředí.

–

v případě zástavby proluk po zaniklých objektech je žádoucí respektovat původní půdorys a
zejména uliční čáru. U starší historické zástavby se nedoporučuje při rekonstrukcích použití
architektonických prvků, které neodpovídají lokálnímu typu zástavby, bude respektován charakter
a měřítko dochované zástavby a její prostorové uspořádání bude podporovat využití tradičních
materiálů.

–

úprava prostoru zásadního významu bude prováděna v souladu s tradiční zástavbou a místně
obvyklou vegetací
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B.2.1.3. DOMINANTY URBANISTICKÉ STRUKTURY MĚSTSKÉHO I MÍSTNÍHO VÝZNAMU
Architektonické dominanty, které umocňují a komponují prostor, uplatňují se při dálkových pohledech,
nebo pouze v pohledech uvnitř sídla. V Tišnově se jedná o hlavní městské dominanty:
–
–
–

věž kostela sv. Václava
věž radnice na náměstí
rozhledna na Klucanině

V místních částech jsou dominantami kříže, kapličky, respektive vzrostlá zeleň kolem těchto památek
místního významu.
podmínky ochrany hodnot:
–

respektovat, nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled,
prostředí a estetické působení v prostoru obce a narušit jejich funkci dominanty města

–

respektovat ochranu prostředí kolem dominanty

B.2.1.4. VÝZNAMNÁ DROBNÁ ARCHITEKTURA
Jedná se o drobné, převážně sakrální stavby (pomníky, kříže, sochy, boží muka, kapličky), které
nejsou kulturními památkami, chráněnými státem, ale jsou významné a jsou dokladem kulturní
vyspělosti města. Jedná se o památky místního významu, přispívající k identitě území.
podmínky ochrany hodnot:
–

respektovat drobné sakrální stavby

–

podporovat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například výsadba soliterní zeleně)

–

v okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich
vzhled, prostředí a estetické působení v prostoru sídla nebo krajiny. Úpravami daného území
nesmí být narušeny nebo zničeny tyto drobné sakrální stavby ani přístupové komunikace k těmto
stavbám

–

jejich přemístění je přípustné v případě, že novým umístěním nedojde k narušení hodnoty stavby,
t.j. jejího působení v sídle nebo krajině

B.2.1.5. OBJEKTY CHARAKTERIZUJÍCÍ MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ A TRADICI
Jedná se o stavby, které jsou dokladem stavitelského umění kraje a v obrazu města mají svou
estetickou hodnotu. V Tišnově jsou to architektonicky cenné stavby a soubory, historicky významné
stavby, v místních částech se jedná o selské usedlosti, které si zachovaly maximum původních prvků.
podmínky ochrany hodnot:
–

objekty zachovat, při rekonstrukcích respektovat hmoty a proporce objektů, výškovou hladinu
zástavby, půdorysnou stopu, tvar a sklon střech, tvar štítů, proporce okenních a dveřních otvorů,
vrat apod.

–

při prováděných dosadbách zeleně upřednostňovat listnaté dřeviny, které svým charakterem do
města patří

B.2.1.6. VÝZNAMNÁ LINIOVÁ A SOLITERNÍ ZELEŇ
Stromořadí v ulici Brněnské a kolem starého hřbitova, vzrostlá zeleň v ulicích u Humpolky, na Korábu,
u kostela, strom na náměstí Míru, Kukýrna a ostatní stromořadí v ulicích a kolem škol tvoří zelenou
kostru města a v organismu města mají důležitou funkci biologickou, hygienickou a estetickou,. Jejich
zachování a obnova, případně doplnění, je nutné pro udržení genia loci města.
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NAUČNÁ STEZKA KVĚTNICE
Jedná se o významnou turistickou trasu, spojující významné body kopce Květnice (přírodní památky),
navazující na turistickou trasu – naučnou stezku kolem Tišnova.
PĚŠÍ PROPOJENÍ CENTRA S PŘEDNÁDRAŽNÍM PROSTOREM A MĚSTSKÝM PARKEM
Jedná se o hlavní pěší tah ve městě, kde se koncentruje největší pohyb obyvatelstva a návštěvníků
města, který na sebe váže maximum vnitroměstské pěší dopravy a zprostředkovává spojení mezi
dopravním terminálem u nádraží a centrem. Jedná se o prostor pohledově exponovaný, proto musí
být věnována zvýšená pozornost respektování pohledových koridorů na hlavní městské dominanty.
Územní plán definuje prostorové podmínky pro ochranu urbanistické struktury města:


městotvorné vztahy z hlediska kompozice území – hlavní osy městotvorných vazeb



významné prostory města – náměstí



významné plochy zeleně města, vytvářející základní kostru v zastavěném území – sídelní
zeleň – zejména veřejná zeleň se zvýšenou ochranou a významná soliterní zeleň (aleje,
stromořadí, jednotlivé vzrostlé stromy)



průhledy na přírodní a civilizační dominanty



harmonie prostředí s osídlením – ochrana základního krajinného rámce tvořeného lesy a
krajinnou zelení, popř. jeho doplněním břehovými porosty podél toků, včetně prolínání krajinné
a sídelní (městské) zeleně, tzv. zelenými klíny a koordinace s územním systémem ekologické
stability



charakter částí města



charakter přírodních horizontů města (nesmí se odlesnit, trvale vykácet vzrostlá zeleň)



přírodní dominanty - výrazné vrcholy zalesněných kopců Květnice a Klucaniny, obnova
původních rozhleden je možná, podmíněně přípustná je výstavba nových rozhleden za
podmínky, že nedojde k výraznému narušení působení těchto dominant, přírodní dominanty
nebudou odlesňovány



působení pozitivních civilizačních dominant v obrazu města a potlačení působení rušivých
dominant



průhledy z vnitřního města



rozhledy z významných vyhlídkových bodů a scénických cest



významné linie ve městě – řeka Svratka, hlavní ulice, cyklotrasy



plochy ekologicky hodnotné, pro zachování ekologické stability, zahrádkářské osady v těsné
návaznosti na osídlení



kvalita veřejných prostranství a významných ploch zeleně především v území s předpokladem
sociálních kontaktů – náměstí, návsi, obchodní ulice, parky



pohoda bydlení – především ochranou proti nadměrnému hluku a imisím z dopravy



podmínky pro nemotorovou dopravu – cyklisty a pěší provoz

B.2.2. OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ A KRAJINNÉHO RÁZU
Územní plán definuje podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot území a krajinného
rázu.
EKOLOGICKY CENNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY S VÝSKYTEM ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ
Jedná se o lokality vyšší ekologické hodnoty s vysokou diverzitou bioty, případně s výskytem zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, nacházejících se v řešeném území:
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podmínky ochrany hodnot:
–

ve vymezeném území nebudou prováděny činnosti, které by narušily přírodní hodnoty území,
např. nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, měnit způsob využívání území
takovým způsobem, který by snížil druhovou diverzitu území.

–

obecně se vyvarovat zásahů, které by vedly k ohrožení nebo redukci zvláště chráněných druhů

PŘÍRODNÍ HODNOTY A KRAJINNÝ RÁZ
Jedná se o souhrn přírodních prvků, které vytváří charakteristické prostředí, ve kterém se obec
nachází.
podmínky ochrany hodnot:
–

rozvíjet harmonii prostředí s osídlením ochranou základního krajinného rámce tvořeného lesy a
krajinnou zelení, jeho doplněním (břehové porosty podél vodních ploch a toků…) včetně prolínání
krajinné a sídelní zeleně a koordinaci s územním systémem ekologické stability

–

neměnit charakter přírodních horizontů

–

neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty – výrazné vrcholy, hřebeny apod., obnova
původních rozhleden (příp. sakrálních staveb ) je možná, podmíněně přípustná je výstavba
nových rozhleden za podmínky, že nedojde k výraznému narušení působení těchto dominant

podmínky ochrany hodnot:
– respektovat stávající civilizační hodnoty, podporovat výstavbu navržené dopravní a technické
infrastruktury
–

realizovat navržená protierozní a protipovodňová opatření

B.2.3. OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a
životního prostředí. Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace – výkresu č. I.2 Hlavní
výkres.


ochrana před negativními vlivy hluku ze silniční a železniční dopravy
o v plochách negativních vlivů nesmí být situovány stavby pro bydlení, dále stavby pro
občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a
sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný
venkovní prostor a chráněné venkovní a vnitřní prostory staveb)
o chráněné prostory u stávajících i nově navržených ploch dopravy budou navrhovány až na
základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný
venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb, včetně
reálnosti navržených protihlukových opatření, což musí být doloženo v navazujících řízeních
o navrhovaný způsob rozdílného využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou hygienickou
zátěží (např. hlukem, prachem), může být realizováno teprve po provedení takových opatření,
která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné
negativní vlivy. Například v ploše zatížené hlukem je možné bydlení a dále stavby pro
občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a
sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný
venkovní prostor a chráněné venkovní a vnitřní prostory staveb), pokud se prokáže, že
hluková zátěž je odstraněna či nepřekračuje hygienické limity z hlediska hluku.
o při umisťování nových ploch dopravy bude nejpozději v rámci územního řízení dopravní
stavby prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů
hluku, stanovených pro chráněný veknovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb,
včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření
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riziko negativních vlivů z provozů - jedná se o provozy, nacházející se ve stávajících a
navržených plochách výroby (VP, VZ a VS), smíšených výrobních (SV) a technické infrastruktury.
Negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch chráněných prostorů
o

při umisťování staveb pro bydlení do ploch v blízkosti stávajících ploch výroby, smíšené
výroby, a sportu, musí být vyhodnocena hluková zátěž území z provozu na těchto
plochách a stavby pro bydlení smí být umístěny pouze do území, ve kterém jsou dodrženy
hygienické limity hluku, popřípadě musí být zajištěno protihlukovým opatřením pro celé
území dodržení těchto limitů

o

nejpozději v rámci navazujícího řízení pro jednotlivé stavby umisťované na plochy výroby
a skladování a plochy smíšené výrobní bude prokázáno, že celková hluková zátěž
z plochy pro výrobu nepřekročí na její hranici hodnoty hygienických limitů hluku pro
chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor
staveb

o

chráněné prostory u stávajících i nově navržených ploch výroby budou navrhovány až na
základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro
chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor
staveb, včetně reálnosti navržených protihlukových opatření, což musí být doloženo
v navazujíícíh řízeních

pásma ochrany prostředí
o



respektovat stávající a navržené pásmo ochrany prostředí kolem hřbitova

ochrana zemského povrchu, podzemních a povrchových vod
o

ochrana zemědělského půdního fondu – pro ochranu zemědělského půdního fondu,
ochranu proti extravilánovými vodám a pro zadržení vody v krajině, byly navrženy plochy
(SM, SX) a systémy (ÚSES) jako protierozní a protizáplavová opatření

o

ochrana melioračních zařízení – u meliorovaných ploch, které jsou částečně, nebo celé
navrženy k zástavbě (zastavitelné plochy), před zahájením výstavby provést úpravu
drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění
zamokřením navazujících ploch

o

vodní zdroje – ÚP respektuje stanovená a navržená ochranná pásma nacházející se v
řešeném území

o

likvidace odpadních vod – ÚP důsledně řeší v celém rozsahu řešeného území

o

ochrana přístupu k vodotečím – podél vodotečí je navrženo zachování (případně
vymezení) přístupných pruhů pozemků v šířce 6 nebo 8 m od břehové hrany, v němž
nejsou přípustné činnosti a stavby, které by zamezily volnému přístupu k vodoteči (např.
oplocení atp.)

o

ochrana proti radonovému riziku – řešené území se nachází v oblasti přechodného
stupně pravděpodobného výskytu radonu:
–
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C.

Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

C.1. Urbanistická koncepce


ÚP zachovává kontinuitu vývoje města.



ÚP rozvíjí město jako souvisle urbanizovaný celek ve vazbě na historické jádro, které tvoří
přirozené ohnisko města, charakterizované zástavbou ve specifické terénní konfiguraci. ÚP
navrhuje v rámci ploch přestavby doplnění ploch smíšených centrálních, které umožní posílení
významu centra a zlepšení jeho prostorových kvalit.
o

realizací dostavby „Přednádražního prostoru“, získá centrum města zajímavější
urbanistickou strukturu, atraktivní pro obyvatele i návštěvníky (veřejná prostranství,
pěší propojení apod.)



ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu města s propojením na okolní krajinu při
respektování krajinného rázu, uspořádání zastavitelných ploch je řešeno převážně
v návaznosti na zastavěné území.



ÚP řeší rozvoj urbanistické struktury města ve dvou hlavních rozvojových osách – severní a
jižní, limitovaných přírodními a technickými podmínkami využití území. Navrženým
uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití omezuje ÚP riziko negativních vlivů na
prostředí (exhalace, hluk), podporuje zásady zdravého sídla a vytváří územně technické
podmínky pro kvalitní životní prostředí.



o

návrhem nových ploch pro bydlení a občanskou vybavenost v severní části města
vytváří podmínky pro zajištění kvalitního čistého bydlení v návaznosti na přírodní
hodnoty území

o

návrhem ploch smíšených obytných (SO), které umožní realizovat některé
podnikatelské aktivity přímo v místě bydlení, umožňí širší spektrum činností a aktivit,
které přináší oživení a zpestření struktury města a vytváří pracovní příležitosti,
minimalizující vnitřní měststkou dopravu

o

návrhem ploch pro výrobu (VP) a smíšených výrobních ploch s nezávadnou výrobou
(SV), soustředěným do hlavních průmyslových zón mezi železnicí, silnicí II/385 a
řekou Svratkou, průmyslové zóny Díly pod městem a průmyslové zóny Mlýnisko,
minimalizuje riziko negativních vlivů z výroby

o

návrhem nových ploch a rozšířením stávajících sportovně rekreačních lokalit, zajišťuje
regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel

o

návrhem podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které umožní
revitalizaci veřejných prostranství, budování veřejné zeleně, pěších propojení – ÚP
usiluje o zvýšení přitažlivosti města pro rekreaci a cestovní ruch, pro které má veškeré
předpoklady; zajímavou urbanistickou strukturu, zachovalé přírodní hodnoty území,
jedinečné spojení města s krajinou, základní hodnoty pro rozvoj cykloturistiky .

ÚP navrhuje pro zlepšení situace ve městě a posílení významu města v rámci regionu,
dostatečnou dopravní a technickou obsluhu území, která zlepší dopravní a technické vazby se
sousedními obcemi
o

návrhem plochy pro přeložku silnice II/385 Hradčany - Čebín

o

rekonstrukcí dopravní trasy silnice II/379 Velká Bíteš – Tišnov – Lipůvka

o

realizací úprav komunikací v průběhu městem (křižovatky Riegrova, Brněnská a u
hasičské zbrojnice)

o

návrhem cyklotras a cyklostezek s napojením na regionální trasy

Územní plán Tišnov

12



ÚP navrhuje pro posílení atraktivity místních částí Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov:
o

zachovat v maximální možné míře identitu přírodních hodnot území a novou zástavbu
přizpůsobit charakteru okolní krajiny

o

přiměřeným návrhem rozvojových ploch pro bydlení a rekreaci, přestavbou
nevyužitých objektů a areálů a dobudováním základní dopravní a technické
infrastruktury, vytvořit podmínky pro zdravé a plnohodnotné bydlení, atraktivní i pro
mladé rodiny s dětmi

o

ÚP vymezuje plochy se smíšeným využitím, které umožňují širší spektrum činností a
aktivit, vytvářející pracovní příležitosti, oživení a zpestření struktury místních částí

o

koncepční zásady obsluhy jednotlivých místních částí, které umožní zajistit dostatečné
technické vybavení a obsluhu území

o

ÚP vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny pěší a cyklistickou dopravou

Koncepce rozvoje ploch s rozdílným způsobem využití:


PLOCHY SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ (SC)
Rozvoj smíšených centrálních ploch je zejména navržen na plochách, vymezených jako
historické jádro města, kde je v současné době realizována přestavba území „Přednádražního
prostoru“. Do ploch smíšených centrálních byly zahrnuty i plochy, které nesplňují podmínky
centrální zóny (nízká hustota zástavby, monofunkční využití, rodinné domy), ale kde se
předpokládá jejich intenzivnější využití. Příležitostí je zde klíčová poloha dopravního
přestupního uzlu u nádraží, kde probíhá denně intenzivní pohyb obyvatelstva (vysoká vyjížďka
a dojížďka). Posílení vztahu autobusového a vlakového nádraží s centrem je dosaženo pěším
propojením a novými zařízeními občanského vybavení.
-



přestavba lokality „Přednádražního prostoru“

PLOCHY BYDLENÍ (B)
Rozvoj ploch bydlení je navržen v návaznosti na současně zastavěné území, a to převážně
severním směrem:
-



dostavba lokality Hony za Kukýrnou, kde je navržen rozvoj bydlení v rodinných
domech

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO)
Vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaném území je podpořena možnost
variabilnějšího způsobu využití území pro občanské vybavení, služby, řemesla, cestovní ruch
a drobnou zemědělskou činnost v místních částech. Rozvoj ploch smíšených obytných ve
městě je situován zejména do lokalit podél zatížených dopravních tahů a ploch sousedících
s výrobní a smíšenou výrobní funkcí.
-

v lokalitě „Pod Květnicí“ (severně za penzionem), je navržen rozvoj smíšeného bydlení
v rodinných domech a bytových domech

-

lokalita přestavby „areálu pily“ při ul. Brněnské

V místních částech Jamném, Hájku, Hajánkách a Pejškově jsou vymezeny převážně plochy
smíšené obytné, a to jak ve stabilizovaném území, tak v rozvojových plochách.


PLOCHY REKREACE (R)
Plochy rekreace jsou převážně stabilizovány, nové plochy jsou navržené v Pejškově,
v návaznosti na stávající plochy.



PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O)
Hlavní rozvojové plochy jsou navrženy pro funkci komerčního občanského vybavení, a to
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v západní části města v lokalitě proti „benzince“ na výjezdu z města a v severní části města v
lokalitě pod Květnicí. S komerčním občanským vybavením menšího rozsahu je počítáno
v plochách smíšených obytných.
Pro občanské vybavení veřejné je navržena plocha pro rozšíření hřbitova. V návaznosti na
„Domov pro seniory s pečovatelskou službou“ (penzion) se počítá s určitým podílem bytů pro
tuto sociálně zdravotnickou službu v rámci plochy smíšené obytné.
Pro posílení stávající sportovně rekreační zóny jsou navrženy plochy v návaznosti na areál u
koupaliště. Územní plán zde navrhuje komplexní sportovně rekreační areál s možností všech
dostupných atraktivit pro relaxaci a regeneraci obyvatel (např. krytý plavecký bazén, sportovní
hala, wellness centrum, apod.). V lokalitě na Ostrovci je navržena přestavbová plocha pro
tělovýchovu a sport (OS), která je vymezena na pozemcích, které byly součástí plochy
dopravní infrastuktury – drážní dopravy. V lokalitě Hony za Kukýrnou je navržena plocha pro
tělovýchovu a sport, specifickou (OSx), která je vymezena pro sportovní vyžití obyvatel
severní části města.


PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U) – jsou navrženy formou uličních prostorů pro
obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou a dále též formou pozemků parků a
veřejné zeleně, které jsou samostatně vymezeny jako plochy sídelní zeleně – veřejná zeleň,
parky a dále veřejně přístupné pozemky izolační zeleně.



PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z) – jsou ponejvíce navrženy jako plochy parkově upravené –
hlavní návrhová plocha pod kostelem (Farské zahrady), na severním okraji města přebírají
funkci kompoziční městotvornou; - ojediněle jsou navrženy plochy sídelní zeleně s izolační
funkcí tam, kde je třeba ochránit zástavbu před nepříznivými vlivy na životní prostředí; –
plochy s funkcí zahrad jsou navrženy mezi vlečkou a železnicí, jedná se o plochy špatně
dopravně přístupné.



PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (SV)
Hlavní rozvoj těchto ploch je navržen jižně pod silnicí II/385 v návaznosti na průmyslovou zónu
„Díly pod městem“. Tyto plochy jsou navrženy mimo aktivní záplavové území řeky Svratky.
Plocha smíšená výrobní je navržena také podél silnice II/379 v lokalitě Trnec. Drobné
podnikatelské aktivity se podmíněně připouští i v rámci ploch smíšených obytných.



PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V)
Rozvoj výrobních ploch je jedním z nejdůležitějších faktorů udržitelného rozvoje a je
soustředěn do tří průmyslových zón - lokalit:



o

Průmyslová zóna „Díly pod městem“, která navazuje na stávající plochy mezi silnicí II/385
a železnicí.

O

Průmyslová zóna Červený Mlýn, která je vymezena stávajícími plochami mezi silnicí II/385
a řekou Svratkou.

O

Průmyslová zóna Ostrovec, soustředěná na stávajícím území mezi železnicí a řekou
Svratkou.

O

Fotovoltaické elektrárny jsou připuštěny jak ve stávajících plochách výroby a skladování
(VP) a ve stávajících plochách smíšených výrobních (SV), tak v plochách s tímto
nově navrženým funkčním využitím (tj. SV a VP). Plocha pod střelnicí na Trnci, na které
se nyní nachází stávající fotovoltaická elektrárna, je vymezena jako plocha přestavbová
pro občanské vybavení – tělovýchova a sport (OS).

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D)
Jsou navrženy pro řešení zejména vnějších dopravních vztahů (úpravy a přeložky silnic II. a
III. třídy), úpravy křižovatek a umístění dopravních zařízení (čerpacích stanic pohonných hmot,
parkovišť, garáží, dopravně zatížené místní komunikace).
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T)
Rozvoj technické infrastruktury sleduje dobudování základní technické infrastruktury
především v místních částech, s cílem odstranění hlavního deficitu, jako je napojení na
veřejný vodovod, odkanalizování, včetně čištění odpadních vod a plynofikaci.

C.2. Zastavitelné plochy
označ.
plochy
Z1

katastrální způsob využití
území
plochy
Tišnov
BR – bydlení
individuální

doplňující podmínky využití území
 zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území
 obsluha území – z navržených obslužných komunikací a
navržených inženýrských sítí
 respektovat navržený pás zeleně podél silnice II/377 pro vedení
inženýrských sítí a přeložku vn elektrické energie
 respektovat podmínky pro zabezpečení funkčnosti systému
odvodnění
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – příměstská zástavba
 struktura zástavby – řadové uspořádání, respektující uliční prostor

Z2

Tišnov

BR – bydlení
individuální

zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území
 obsluha území – z navržených obslužných komunikací a
navržených inženýrských sítí
 respektovat navržený pás zeleně podél silnice III/3773 pro vedení
inženýrských sítí a přeložku vn elektrické energie
 respektovat podmínky pro zabezpečení funkčnosti systému
odvodnění
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví ,
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z3

Tišnov

BR – bydlení
individuální

 struktura zástavby – řadové uspořádání, respektující uliční prostor
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území
 obsluha území – z navržených obslužných komunikací a
navržených inženýrských sítí
 respektovat podmínky pro zabezpečení funkčnosti systému
odvodnění
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví ,
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z4

Tišnov
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BR – bydlení
individuální

 struktura zástavby – řadové uspořádání, respektující uliční prostor
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území
 obsluha území – z navržených obslužných komunikací a
navržených inženýrských sítí
 respektovat navržený pás zeleně podél silnice II/377 pro vedení
inženýrských sítí
 respektovat podmínky pro zabezpečení funkčnosti systému
odvodnění
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví,
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označ.
plochy

katastrální způsob využití
území
plochy

doplňující podmínky využití území
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z5

Tišnov

BR – bydlení
individuální

 struktura zástavby – řadové uspořádání, respektující uliční prostor
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území
 obsluha území – bude prověřena územní studií
 respektovat podmínky pro zabezpečení funkčnosti systému
odvodnění
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví,
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z6

Tišnov

BR – bydlení
individuální

 struktura zástavby – řadové uspořádání, respektující uliční prostor
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území
 obsluha území – bude prověřena územní studií
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví ,
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – příměstská zástavba
 struktura zástavby – řadové uspořádání, respektující uliční prostor

Z7

Tišnov

SO – plochy
smíšené obytné

 obsluha území – ze stávající komunikace a navržených
inženýrských sítí
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z8

Tišnov

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – řadové uspořádání, respektující uliční prostor
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území
 obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a navržených
inženýrských sítí
 respektovat navržený koridor VT1
 respektovat podmínky OP Květnice – vzdálenost 50m od okraje lesa
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 3 NP + podkroví nebo ustupující
podlaží
 intenzita využití pozemků – rodinné domy – zastavěná plocha
pozemku max. 30%, bytové domy – zastavěná plocha pozemku
max. 40 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z9

Jamné u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – řadové uspořádání, respektující uliční prostor
 obsluha území – ze stávající účelové komunikace a navrženého
veřejného prostranství a navržených inženýrských sítí
 respektovat podmínky ochrany přírodního parku
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP+ podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z10

Jamné u
Tišnova

Územní plán Tišnov

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a navržených
inženýrských sítí
 respektovat podmínky ochrany přírodního parku
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označ.
plochy

katastrální způsob využití
území
plochy

doplňující podmínky využití území
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz,


zastavěná plocha pozemku max. 20%, s ponecháním zahrad v ZPF

 charakter zástavby – venkovská zástavba
Z11

Jamné u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a navržených
inženýrských sítí
 respektovat podmínky ochrany přírodního parku
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz,
 zastavěná plocha pozemku max. 20%, s ponecháním zahrad v ZPF
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z12

Jamné u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – ze stávající silnice II/377 a stávajících
inženýrských sítí
 respektovat podmínky ochrany přírodního parku
 respektovat rozhledové podmínky silnice II/377
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max.1 NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z13

Jamné u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – ze stávající účelové komunikace a navržených
inženýrských sítí
 respektovat podmínky ochrany přírodního parku
 respektovat podmínky ochranného pásma dálkového kabelu
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz, z hlediska krajinného rázu
zachovat zahrady vně zastavěného území
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z14

Jamné u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – ze stávajících komunikací a stávajících
inženýrských sítí
 respektovat podmínky ochrany přírodního parku
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z15

Hájek u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – ze stávající silnice III/37711 a navržených
inženýrských sítí
 respektovat rozšíření silnice III/37711
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz, z hlediska krajinného rázu
zachovat zahrady vně zastavěného území,
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označ.
plochy

katastrální způsob využití
území
plochy

doplňující podmínky využití území
 zastavěná plocha pozemku max. 20%, plocha je určená pro 1 RD
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z16

Hájek u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – ze stávající silnice III/37711 a navržených
inženýrských sítí
 respektovat rozšíření silnice III/37711
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz, z hlediska krajinného rázu
zachovat zahrady vně zastavěného území,
 zastavěná plocha pozemku max. 20%
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z17

Hájek u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – ze stávající účelové komunikace a navržených
inženýrských sítí
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz, z hlediska krajinného rázu
zachovat zahrady vně zastavěného území,


plocha je určená pro 1 RD

 charakter zástavby – venkovská zástavba
Z18

Hájek u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – ze stávající účelové komunikace a navržených
inženýrských sítí
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz, z hlediska krajinného rázu
zachovat zahrady vně zastavěného území
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z19

Hájek u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – ze stávající silnice III/37711 a navržených
inženýrských sítí
 respektovat rozšíření silnice III/37711
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz, z hlediska krajinného rázu
zachovat zahrady vně zastavěného území
 zastavěná pocha pozemku max. 20%
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z20

Hájek u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – ze stávající silnice III/37711 a navržených
inženýrských sítí
 respektovat rozšíření silnice III/37711
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz, z hlediska krajinného rázu
zachovat zahrady vně zastavěného území
 zastavěná plocha pozemku max. 20%
 charakter zástavby – venkovská zástavba
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označ.
plochy

katastrální způsob využití
území
plochy

doplňující podmínky využití území
 struktura zástavby – volné uspořádání

Z21

Hájek u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 obsluha území – ze stávající účelové komunikace a navržených
inženýrských sítí
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz, z hlediska krajinného rázu
zachovat zahrady vně zastavěného území,


plocha je určená pouze pro 1 RD

 charakter zástavby – venkovská zástavba
Z22

Tišnov

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – ze stávající silnice II/379 a stávající inženýrských
sítí
 umístění staveb pro bydlení (případně i jiných staveb s chráněnými
prostory) je možné pouze za podmínky, že negativní vlivy, zejména
hluková zátěž ze stávající slinice II, třídy, nepřekročí hodnoty
hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Toto bude nutno
prokázat nejpozději v rámci umisťování staveb s chráněnými
prostory (tj. také rodinného domu), a to včetně reálnosti provedení
případných navrhovaných protihlukových opatření
 respektovat podmínky pro zabezpečení funkčnosti systému
odvodnění
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 40%
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z23

Pejškov u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – řadové uspořádání, respektující uliční prostor
 obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a ze silnice
III/38524 a navržených inženýrských sítí
 respektovat podmínky pro zabezpečení funkčnosti systému
odvodnění
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – přízemní zástavba s možností podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z24

Pejškov u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a navržených
inženýrských sítí
 respektovat podmínky pro zabezpečení funkčnosti systému
odvodnění
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z25

Pejškov u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a navržených
inženýrských sítí
 respektovat podmínky OP vodohospodářského
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – přízemní zástavba s možností podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – venkovská zástavba
 struktura zástavby – volné uspořádání

Územní plán Tišnov
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označ.
plochy
Z26

katastrální
území
Pejškov u
Tišnova

způsob využití
plochy
SO – plochy
smíšené obytné

doplňující podmínky využití území
 obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a navržených
inženýrských sítí
 respektovat podmínky OP vodohospodářského
 respektovat umístění památky místního významu vč. vzrostlé zeleně
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z27

Pejškov u
Tišnova

SO – plochy
smíšené obytné

 struktura zástavby – volné uspořádání
 obsluha území – ze stávajícího veřejného prostranství a stávajících
inženýrských sítí
 respektovat podmínky OP vodohospodářského
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 30%
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z28

Pejškov u
Tišnova

RI – rekreace
individuální






struktura zástavby – volné uspořádání
dostavba proluky v chatové lokalitě
obsluha území – ze stávajícího veřejného prostranství
respektovat podmínky OP vodohospodářského
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 20%
 charakter zástavby – venkovská zástavba

 struktura zástavby – volné uspořádání
Z29

Pejškov u
Tišnova

RI – rekreace
individuální

 dostavba proluky v chatové lokalitě
 obsluha území – ze stávajícího veřejného prostranství
 respektovat podmínky OP vodohospodářského
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 20%
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z30

Tišnov

OH – veřejná
pohřebiště

Z31

Tišnov

OK – občanské
vybavení –
komerční

 struktura zástavby – volné uspořádání
 rozšíření hřbitova
 obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a navržených
inženýrských sítí
 respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa
 obchodní zařízení naproti čerpací stanici pohonných hmot Benzina
 obsluha území – ze stávající silnice II/385 a navržených
inženýrských sítí
 lokalita leží v pasivní zóně záplavového území, zástavba musí
respektovat podmínky správce toku a vodoprávního úřadu
s ohledem na záplavové území Q100
 možnost výstavby jednoho rodinného domu pro majitele komerční
zástavby, a to v návaznosti na současně zastavěné území
rodinnými domy
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví nebo ustupující
podlaží
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 50 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z32

Tišnov

Územní plán Tišnov

OK – občanské
vybavení –
komerční

 struktura zástavby – areálové uspořádání
 plocha je určena pro komerční vybavení
 respektovat trasy vodovodních řadů
bude umožněno umístění hromadných garáží

20

označ.
plochy

katastrální způsob využití
území
plochy

doplňující podmínky využití území
 respektovat podmínky pro zabezpečení funkčnosti systému
odvodnění
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – bude prověřena posouzením vlivu na
krajinný ráz, max. 10 m nad rostlým terénem
 intenzita využití pozemků – bude prověřena posouzením vlivu na
krajinný ráz, zastavěná plocha pozemku max. 50 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z33

Tišnov

 struktura zástavby – areálové uspořádání
OS – tělovýchova  sportovní areál U Koupaliště
a sport
 obsluha území – ze stávajících komunikací a inženýrských sítí
 část lokality leží v aktivní zóně záplavového území, zástavba je
podmíněna provedením protipovodňových opatření
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP
 intenzita využití pozemků – zastavěná část pozemku max. 30 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z34

Tišnov

SV – plochy
smíšené výrobní

 struktura zástavby – areálové uspořádání
 obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a navržených
inženýrských sítí
 respektovat podmínky ochranného a bezpečnostního pásma VTL
plynovodu
 respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn
 respektovat podmínky OP železnice
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – bude respektovat okolní zástavbu,
určující bude výška výrobního objektu
 intenzita využití pozemků – zastavěná část pozemků max. 50 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z35

Tišnov

SV – plochy
smíšené výrobní

 struktura zástavby – areálové uspořádání
 obsluha území – z navrženého veřejného prostranství a navržených
inženýrských sítí
 respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení vn
 respektovat podmínky OP železnice
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – bude respektovat okolní zástavbu
určující bude výška výrobního objektu
 intenzita využití pozemků – zastavěná část pozemků max. 50 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z36

Tišnov

SV – plochy
smíšené výrobní

 struktura zástavby – areálové uspořádání
 smíšené výrobní aktivity, umožňující i velkoplošné maloobchodní
zařízení
 obsluha území – ze stávající silnice II/385 a navržených inž. sítí
 podmíněno přeložkou VTL plynovodu
 realizovat linii izolační zeleně přiléhající k ploše pro přeložku
vysokotlakého plynovodu
 respektovat podmínky OP železnice
 lokalita leží z části v pasivní zóně záplavového území, zástavba
musí respektovat podmínky správce toku a vodoprávního úřadu
s ohledem na záplavové území Q100
 respektovat podmínky pro zabezpečení funkčnosti systému
odvodnění
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – bude respektovat okolní zástavbu,
určující bude výška výrobního objektu
 intenzita využití pozemků – zastavěná část pozemků max. 50 %

Územní plán Tišnov
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katastrální způsob využití
území
plochy

doplňující podmínky využití území
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z37

Tišnov

SV – plochy
smíšené výrobní

 struktura zástavby – areálové uspořádání
 součást smíšené průmyslové zóny Mlýniska, v zadní části lokality
(JZ) bude možné umístit fotovoltaickou elektrárnu
 obsluha území – z navržených veřejných prostranství a navržených
inženýrských sítí
 realizovat linii izolační zeleně přiléhající k ploše pro přeložku
vysokotlakého plynovodu
 nutná přeložka VTL plynovodu
 respektovat zásady pro využívání území s melioracemi, viz.
Ochrana melioračních zařízení
 lokalita leží v pasivní zóně záplavového území, zástavba musí
respektovat podmínky správce toku a vodoprávního úřadu
s ohledem na záplavové území Q100
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – bude respektovat okolní zástavbu,
určující bude výška výrobního objektu
 intenzita využití pozemků – zastavěná část pozemků max. 50 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z38

Tišnov

SV – plochy
smíšené výrobní

 struktura zástavby – areálové uspořádání
 plocha je součástí smíšené výrobní zóny Trnec – rozšíření stávající
plochy SV
 obsluha území – ze stávajících komunikací, napojit na stávající
inženýrské sítě
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – bude respektovat okolní zástavbu,
určující bude výška výrobního objektu
 intenzita využití pozemků – zastavěná část pozemků max. 60 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z39

Tišnov

SV – plochy
smíšené výrobní

 struktura zástavby – areálové uspořádání
 plocha je součástí smíšené výrobní zóny Trnec
 obsluha území – ze silnice II/379, napojit na navržené inženýrské
sítě
 respektovat lokální koridor LBK13 podél toku Lubě
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – bude respektovat okolní zástavbu,
určující bude výška výrobního objektu
 intenzita využití pozemků – zastavěná část pozemků max. 40 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z40

Tišnov

VP – průmyslová
výroba

 struktura zástavby – areálové uspořádání
 součást průmyslové zóny Díly pod městem
 obsluha území – z navržených veřejných prostranství a navržených
inženýrských sítí
 respektovat podmínky OP železnice
 respektovat podmínky OP vedení VN elektrické energie
 lokalita leží v pasivní zóně záplavového území, zástavba musí
respektovat podmínky vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové
území Q100
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – bude respektovat okolní zástavbu,
určující bude výška výrobního objektu
 intenzita využití pozemků – zastavěnost pozemků max. 60 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z41A
Z41 B

Tišnov

Územní plán Tišnov

VP – průmyslová
výroba

 struktura zástavby – areálové uspořádání
zpracování územní studie pro lokalitu Z41B je nezbytnou
podmínkou pro rozhodování o změnách v území

22

označ.
plochy

katastrální způsob využití
území
plochy

doplňující podmínky využití území
 součást průmyslové zóny Díly pod městem
 obsluha území – z navržených veřejných prostranství a silnice II/385
a navržených inženýrských sítí
 respektovat podmínky OP železnice
 respektovat bezpečnostní a OP vedení VTL
 respektovat zelený pás podél silnice II/385
 lokalita leží v pasivní zóně záplavového území, zástavba musí
respektovat podmínky vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové
území Q100
 část Z41B bude zařazena do II. etapy výstavby po naplnění
ostatních ploch pro výrobu a skladování
 respektovat podmínky pro zabezpečení funkčnosti systému
odvodnění
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – část Z41B bude prověřena územní
studií, část Z41A bude respektovat okolní zástavbu, určující bude
výška výrobního objektu
 intenzita využití pozemků – část Z41B bude prověřena územní
studií, v části Z41A bude zastavěnost pozemků max. 60 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z42

Jamné u
Tišnova

VZd –
zemědělská a
lesnická výroba
drobná

 struktura zástavby – areálové uspořádání
 plocha je určena pro chov ovcí, bude zde pouze nejnutnější zařízení
(objekt pro ustájení dobytka, výběh, hnojiště, příjezd)
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1NP
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z43

Jamné u
Tišnova

VS – drobná
průmyslová
výroba , služby

 struktura zástavby – areálové uspořádání
 plocha je určená pro rozšíření stolařství
 obsluha území – ze stávající silnice a stávajících inženýrských sítí
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 1 NP
 intenzita využití pozemků – před realizací bude prověřena
posouzením vlivu na krajinný ráz
 charakter zástavby – venkovská zástavba

Z44

Tišnov

Z45

Tišnov

Z46

Tišnov

Z47
Z48

Tišnov
Tišnov

 struktura zástavby – areálové uspořádání
 zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
ZP – veřejná
rozhodování o změnách v území
zeleň, parky
 parková zeleň, s možností umístění dětských hřišť a veřejných
prostranství pro bydlení na severním okraji města
 zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
ZP – veřejná
rozhodování o změnách v území
zeleň, parky
 parková zeleň, s možností umístění dětských hřišť a veřejných
prostranství pro bydlení na severním okraji města
 zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
ZP – veřejná
rozhodování o změnách v území
zeleň, parky
 parková zeleň, s možností umístění dětských hřišť a veřejných
prostranství pro bydlení na severním okraji města
ZI – zeleň ostatní  plocha je určena pro izolační zeleň – s funkcí suchého poldru
 plocha je určená pro bydlení v RD v ul. Černohorské
BR – bydlení
individuální
 obsluha území – ze stávající silnice II/377 a stávajících i navržených
inženýrských sítí
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví
 intenzita využití pozemků – zastavěná plocha pozemku max. 50 %
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Územní plán Tišnov
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označ.
plochy

katastrální způsob využití
území
plochy

Z49
Z50

Tišnov
Tišnov

Z51
Z52
Z53
Z54

Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov

Z56

Tišnov

Z57

Tišnov

Z58

Tišnov

Z59

Z63

Jamné u
Tišnova
Hájek u
Tišnova
Tišnov

Z64

Tišnov

Z65

Tišnov

Z67

Tišnov

Z68

Tišnov

Z72
Z73

Tišnov
Tišnov

Z76

Tišnov

Z77

Tišnov

Z78
Z80

Hájek u
Tišnova
Tišnov

Z81

Tišnov

Z82

Tišnov

Z60

Územní plán Tišnov

doplňující podmínky využití území

 struktura zástavby – řadové uspořádání, respektující uliční prostor
ZI – zeleň ostatní  pocha je určená pro izolační zeleň mezi silnicí a Hony za Kukýrnou
 plocha je určená pro městský park
ZP – zeleň
veřejná, parky
 možnost umístění parkoviště pro max. 15 vozidel, stavby pro
občerstvení s možností vnitřního i venkovního posezení a se sociál.
zařízením, stavby venkovního amfiteátru.
ZI – zeleň ostatní  plocha je určená pro izolační zeleň podél silnice II/385
ZI – zeleň ostatní  plocha je určená pro izolační zeleň podél silnice II/385
ZI – zeleň ostatní  plocha je určená pro izolační zeleň podél silnice II/385
ZI – zeleň ostatní  plocha je určená pro izolační zeleň podél silnice II/385
 v rámci plochy bude řešeno dopravní napojení průmyslové zóny
Díly pod městem
ZZ– zeleň zahrad  zahrady mezi železnicí a vlečkou, plocha bez zástavby
 respektovat podmínky OP železnice
ZZ– zeleň zahrad  zahrady mezi železnicí a vlečkou, plocha bez zástavby
 respektovat podmínky OP železnice
 veřejná zeleň pod Květnicí
ZP – veřejná
zeleň, parky
ZI – zeleň ostatní  plocha je určena pro izolační zeleň z terénních důvodů
ZZ– zeleň zahrad  plocha je určena pro zahradu přilehlé plochy pro rodinný dům
 protipovodňová opatření podél řeky Svratky
 v maximální možné míře respektovat skladebné části ÚSES
 ohrázování a úpravy toku provést tak, aby odpovídaly přírodě
blízkému způsobu řešení
 protipovodňová opatření podél řeky Svratky
NO –
protipovodňová
 v maximální možné míře respektovat skladebné části ÚSES
opatření
 ohrázování a úpravy toku provést tak, aby odpovídaly přírodě
blízkému způsobu řešení
 protipovodňová opatření podél řeky Svratky
NO –
protipovodňová
 v maximální možné míře respektovat skladebné části ÚSES
opatření
 ohrázování a úpravy toku provést tak, aby odpovídaly přírodě
blízkému způsobu řešení
 plocha je určena pro účelovou komunikaci s parametry pěší a
DU – účelové
cyklistické stezky směr Železné
komunikace
 plocha je určena pro účelovou komunikaci s parametry pěší a
DU – účelové
cyklistické stezky u koupaliště
komunikace
 plocha leží v aktivní zóně záplavového území, zástavba uvedenou
dopravní infrastrukturou je možná za podmínky, že současně budou
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na
povodňové průtoky
ZI – zeleň ostatní  plocha ochranné a izolační zeleně u silnice II/377 Hony za Kukýrnou
 obslužná komunikace od VDJ Květnice na silnici III/3773
U – veřejné
prostranství
 místní komunikace mezi silnicemi III/3773 a II/377
DS – silniční
doprava
 parkoviště v průmyslové zóně u Karlovy pekárny
DP – parkoviště
 lokalita leží v pasivní zóně záplavového území, zástavba musí
respektovat podmínky vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové
území Q100
 plocha je určená pro rozšíření silnice III/37711
DS – silniční
doprava
 veřejné prostranství – u nového hřbitova
U – veřejné
prostranství
 veřejné prostranství – v průmyslové zóně mezi železnicí a vlečkou
U – veřejné
prostranství
 veřejné prostranství – v průmyslové zóně u železnice za jatkami
U – veřejné
prostranství
 respektovat podmínky OP železnice
 lokalita leží v pasivní zóně záplavového území, zástavba musí
respektovat podmínky vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové
NO –
protipovodňová
opatření
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označ.
plochy

katastrální způsob využití
území
plochy

Z83

Tišnov

U – veřejné
prostranství

Z84

Tišnov

Z85

Tišnov

U – veřejné
prostranství
U – veřejné
prostranství

Z86

Z92

Jamné u
Tišnova
Jamné u
Tišnova
Hájek u
Tišnova
Hájek u
Tišnova
Jamné u
Tišnova
Pejškov u
Tišnova
Tišnov

U – veřejné
prostranství
U – veřejné
prostranství
U – veřejné
prostranství
U – veřejné
prostranství
U – veřejné
prostranství
U – veřejné
prostranství
U – veřejné
prostranství

Z93

Tišnov

Z94

Tišnov

Z95

Tišnov

U – veřejné
prostranství
TP – hráze
poldrů
NV – vodní
plochy a toky

Z96

Tišnov

Z87
Z88
Z89
Z90
Z91

OK – občanské
vybavení
komerční

doplňující podmínky využití území
území Q100
 veřejné prostranství – v průmyslové zóně „Díly pod městem“ u
Svratky a silnice II/385
 lokalita leží v pasivní zóně záplavového území, zástavba musí
respektovat podmínky vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové
území Q100
 veřejné prostranství – za ul. Královou nad sídlištěm Květnice
 veřejné prostranství – v průmyslové zóně Mlýnisko za autobazarem
 lokalita leží v pasivní zóně záplavového území, zástavba musí
respektovat podmínky vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové
území Q100
 veřejné prostranství – pro obsluhu navržených lokalit
 veřejné prostranství – pro obsluhu navržených lokalit
 veřejné prostranství – pro obsluhu navržených lokalit
 veřejné prostranství – pro obsluhu navržených lokalit
 veřejné prostranství – pro obsluhu navržených lokalit
 veřejné prostranství – pro obsluhu navržených lokalit
 zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území
 veřejné prostranství – lokalita Hony za Kukýrnou
 veřejné prostranství – ul. Černohorská (silnice II/377)
 hráz suchého poldru – pod Klucaninou a pod sil. II/377
 otevřené koryto vodního toku – pod Klucaninou a pod sil. II/377
 v maximální možné míře respektovat skladebné části ÚSES
 ohrázování a úpravy toku provést tak, aby odpovídaly přírodě
blízkému způsobu řešení
 občanská vybavenost komerční – Hony za Kukýrnou
 obsluha území – ze stávajících komunikací a stávajících
iínženýrských sítí
 bydlení je v této ploše podmíněno tím, že se bude jednat pouze o
doplňující využití k využití hlavnímu a že budou dodrženy hygienické
limity hluku
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví nebo ustupující
podlaží
 intenzita využití pozemků – vzhledem k malé rozloze plochy v rámci
níž je potřeba řešit i dopravní plochy (včetně plochy pro parkování)
je stanoven podíl zeleně min.10% plochy
 charakter zástavby – příměstská zástavba

Z97

Z99

Pejškov u
Tišnova
Pejškov u
Tišnova
Tišnov

Z100

Tišnov

Z101

Tišnov

Z98

Územní plán Tišnov

 struktura zástavby – volné uspořádání
ZZ– zeleň zahrad  zahrada navazující na navrženou plochu pro bydlení
ZZ– zeleň zahrad  zahrada navazující na navrženou plochu pro bydlení
U – veřejné
prostranství
OK – občanské
vybavení
komerční
OSx – občanské
vybavení –

 veřejné prostranství – Hony za Kukýrnou





plocha pro rozšíření letního kina
obsluha území – ze stávajících komunikací a inženýrských sítí
možnost situování lesoparku
zpracování územní studie je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území
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označ.
plochy

Z102
Z103

katastrální způsob využití
území
plochy
tělovýchova a
sport, specifická

Tišnov
Hájek u
Tišnova

doplňující podmínky využití území

 sportovní hřiště na Honech za Kukýrnou
 výšková hladina zástavby max. 2NP, přičemž záměry staveb
s nadzemními podlažími musí být posouzeny z hlediska vlivů na
krajinný ráz
ZI – zeleň ostatní  ochranná zeleň mezi silnicí II/377 a výhledovou obytnou zástavbou
 parkoviště a obratiště autobusů v centru části Hájek
DP – dopravní
zařízení –
parkoviště

Pozn. V souvislosti s vyřazením některých lokalit, nebude provedeno přečíslování.

C.3. Plochy přestavby
Ozn.
Plochy
P1

katastrální
území
Tišnov

způsob využití plochy

doplňující podmínky využití území

SC – plochy smíšené centrální






P5

Tišnov

SO – plochy smíšené obytné

P6

Tišnov

SV – plochy smíšené výrobní

P7

Tišnov

U – veřejné prostranství

P8

Tišnov

OS – tělovýchova a sport

P9

Tišnov

DS – silniční doprava

přednádražní prostor
obsluha území – ze stávajících komunikací a inž. sítí
respektovat podmínky ochranného pásma kanalizace
respektovat podmínky území zásadního významu pro
charakter města
 řešit parkoviště a pěší propojení s centrem města
zpracování územní studie a posouzení vlivu na
krajinný ráz je nezbytnou podmínkou pro
rozhodování o změnách v území
 přestavba plochy výrobní (pily a truhlářství v ulici
Brněnské) na plochu smíšenou obytnou
 obsluha území – ze stávajících komunikací a inž. sítí
 respektovat podmínky OP železnice
 záměry v této ploše musí být posouzeny z hlediska
možného negativního vlivu na krajinný ráz
 výšková hladiny zástavby – max. výška zástavby 285
m n. m., výškový systém Bpv. – bude upravena
v rámci územní studie na základě závěrů posouzení
záměru na krajinný ráz
 přestavba plochy rodinné rekreace u silnice II/385 pro
začlenění do sousedních ploch SV
 obsluha území – ze stávajících komunikací a inž. sítí
 respektovat podmínky OP železnice
 plocha řeší přístup do městského parku pod kostelem
z prostoru náměstí
 přestavba plochy výrobní (stávající FVE) na plochu
občanského vybavení sportovního – sportoviště u
střelnice
 obsluha území – ze stávajících komunikací a inž. sítí
 přestavba křižovatky ulic Riegrova, Dvořákova

P10

Tišnov

DS – silniční doprava

 přestavba křižovatky ulic Dvořákova, Brněnská

P11

Tišnov

DS – silniční doprava

 přestavba řižovatky ulic Hradčanská, Olbrachtova

P12

Tišnov

DS – silniční doprava

P13

Tišnov

DS – silniční doprava

 úprava křižovatky a část obchvatu silnice II/385
 respektovat podmínky OP železnice
 úprava silnice II/379 – Trnec, U Lubě

P15

Tišnov

U – veřejné prostranství

P17

Tišnov

SV – plochy smíšené výrobní

Územní plán Tišnov

 propojení komunikací od ulice Nádražní a ulice
Koráb na Ostrovec
 lokalita leží v pasivní zóně záplavového území,
zástavba musí respektovat podmínky vodoprávního
úřadu s ohledem na záplavové území Q100
 přestavba – bývalá cihelna Trnec
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Ozn.
Plochy
P18

katastrální
území
Tišnov

způsob využití plochy

doplňující podmínky využití území

DS – silniční doprava

 přestavba křižovatky ulic Drbalova, Lomnická

P19

Tišnov

U – veřejné prostranství

 ulice Drbalova – chodník

P20

Tišnov

U – veřejné prostranství

 ulice U Náhonu – místní komunikace a chodník

P21

Tišnov

U – veřejné prostranství

 ulice Svatopluka Čecha – chodník

P22

Tišnov

U – veřejné prostranství

 ulice Majorova – chodník

P23

Tišnov

U – veřejné prostranství

 ulice Hybešova – chodník

P24

Tišnov

U – veřejné prostranství

 ulice Alšova – chodník

P25

Tišnov

U – veřejné prostranství

 ulice Purkyňova – chodník

P26

Tišnov

U – veřejné prostranství

 ulice Revoluční – chodník

P27

Tišnov

U – veřejné prostranství

P28

Tišnov

U – veřejné prostranství

 ulice Mrštíkova – chodník a rozšíření odstavné plochy
pro podélná parkovací stání
 pěší propojení ul. Brněnská – park

P29

Tišnov

U – veřejné prostranství

 ulice Brněnská – chodník

P30

Tišnov

OS - plochy občanského
vybavení – tělovýchova a sport

P31

Tišnov

SO – plocha smíšená obytná

 přestavba plochy dopravní infrastruktury – drážní
doprava (DZ) na plochu občanského vybavení tělovýchovy a sportu (OS) na Ostrovci
 obsluha území – ze stávající komunikace a inž. sítí
 respektovat podmínky OP železnice
 lokalita leží v pasivní zóně záplavového území,
zástavba musí respektovat podmínky správce toku a
vodoprávního úřadu s ohledem na záplavové území
Q100
 ul. Na Mlékárně
 obsluha území – ze stávajících komunikací a inž. sítí
 respektovat podmínky OP železnice
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví
nebo ustupující podlaží
 intenzita využití pozemků – max.40% zastavěné
plochy pozemků
 charakter zástavby – příměstská zástavba

P32

Tišnov

SO – plocha smíšená obytná






struktura zástavby – volné uspořádání
ul. Wágnerova
obsluha území – ze stávajících komunikací a inž. sítí
respektovat podmínky OP železnice
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví
nebo ustupující podlaží
 intenzita využití pozemků – max. 40% zastavěné
plochy pozemků
 charakter zástavby – příměstská zástavba

P33

Tišnov

DP – dopravní zařízení –
parkoviště

 struktura zástavby – volné uspořádání
 veřejné parkoviště v ulici Riegrova
 obsluha území – ze stávajících komunikací a inž. sítí
prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu
 výšková hladina zástavby – max. 2 NP
 parkoviště může být řešeno též formou
dvoupodlažního parkovacího domu s ochrannou
zelení vůči okolní obytné zástavbě

Územní plán Tišnov
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Ozn.
Plochy
P34

katastrální
území
Tišnov

P35

Tišnov

způsob využití plochy

doplňující podmínky využití území

DP – dopravní zařízení –
parkoviště
DP – dopravní zařízení –
parkoviště

 veřejné parkoviště pod letním kinem
 veřejné parkoviště pod letním kinem

C.4. Plochy sídelní zeleně
Plochy zeleně uvnitř zastavěného území a v návaznosti na něj jsou v rámci ÚP zařazeny do výčtu
ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy sídelní zeleně – Z. Územní rozsah je vymezen
v grafické části dokumentace ve výkresu č. I.2 – Hlavní výkres. Plochy veřejné zeleně a parků, které
jsou v ÚP samostatně vymezeny jako plochy sídelní zeleně, jsou dle právních předpisů též jedním
z druhů veřejných prostranství.
Zásady pro rozvoj sídelní zeleně:




veřejná zeleň, parky – ZP
o

ÚP respektuje stabilizované plochy liniové a plošné veřejné zeleně a umožňuje jejich
revitalizaci

o

nová plocha pro ZP je navržena v centru města v ploše bývalých „Farských zahrad“

o

nové plochy pro ZP jsou navrženy pod Květnicí a na okraji ploch pro bydlení v severní části
města

o

plochy veřejné zeleně lze realizovat v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití,
např. v plochách veřejných prostranství, plochách smíšených centrálních, plochách bydlení a
plochách smíšených obytných apod.

zeleň zahrad – ZZ
o



ÚP respektuje stabilizované plochy zeleně zahrad, nové plochy jsou navrženy mezi vlečkou
a silnicí II/379 v ulici Brněnské

zeleň ostatní a izolační – ZI
o

nové plochy pro ZI jsou navrženy ve vazbě na plochy bydlení a plochy smíšené obytné

o

podmínky využití území umožňují realizaci izolační a kompoziční zeleně v rámci dalších
ploch s rozdílným způsobem využití (např. v plochách výroby, dopravní a technické
infrastruktury)

o

ÚP umožňuje realizaci a obnovu původních alejí (např. podél silnice II/385, II/377 apod.)

o

u hřbitova je navržena izolační zeleň, umožňující funkci suchého poldru pro zachycení
přívalových vod z přilehlého okolí

o

v severním sektoru města je navržena izolační zeleň pod Klucaninou, její funkce je spojena
s funkcí suchého poldru, pro zachycení přívalových vod z přilehlého povodí .

D. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její
umisťování
D.1. Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravní infrastruktury zachovává stávající dopravní skelet a doplňuje jej o obslužné
komunikace k nově navrženým plochám, parkoviště a účelové komunikace. Územní rozsah je
vymezen v grafické části dokumentace ve výkresu č. I.2 – Hlavní výkres a ve výkresu č. I.4 – Dopravní
infrastruktura.

Územní plán Tišnov
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Hlavním cílem řešení je:


zlepšení napojení města na nadřazenou dopravní síť a odstranění dopravních závad na silnicích
procházejících městem

D.1.1. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
o

ÚP respektuje trasu a plochy železnice, včetně areálu nádraží

D.1.2. SILNIČNÍ DOPRAVA
Silnice:
 ÚP respektuje plochy dopravní infrastruktury – DS (silniční doprava)
ÚP navrhuje tyto úpravy hlavních komunikací:
o

DS(P12) Jedná se o plochu pro úpravu trasy silnice II/385 ve směru na Hradčany, včetně
křižovatky se silnicí III/38522 ve směru na Březinu. Je navržena přeložka silnice, která řeší
nevyhovující vedení stávající silnice středem celého zastavěného území obce Hradčany.

o

DS(P13) Jedná se o plochu pro úpravu silnice II/379 ve směru na Drásov – Lipůvka. Jsou
navrženy úpravy trasy silnice a její rozšíření.

o

DS(P9) Jedná se o plochu navrženou pro úpravu křižovatky na silnici II/377 a III/3773 ulic
Dvořákova a Riegrova. Úprava křižovatky zajistí bezkolizní průjezd městem na vnitřním
dopravním okruhu.

o

DS(P10) Jedná se o plochu navrženou pro úpravu křižovatky na silnici II/379 a II/377 ulic
Brněnská, Dvořákova. Úprava křižovatky zajistí bezkolizní průjezd městem na vnitřním
dopravním okruhu.

o

DS(P11) Jedná se o plochu navrženou pro úpravu křižovatky na silnici II/385 a III/38521 ulic
Hradčanská, Olbrachtova. Úprava křižovatky zajistí zvýšení bezpečnosti provozu.

o

DS(P18) Jedná se o plochu navrženou pro přestavbu křižovatky ulic Drbalova, Lomnická a
Na Honech, ve které bude odstraměna nepřehlednost velkého počtu křížení.

Silnice III/37913 procházející okrajem části Hájek, bude upravována ve stávající trase.
Úpravou organizace dopravy se podařilo omezit dopravu v centru města. Již nyní jsou na sídlištích
i v centru navrženy obytné ulice s omezením rychlosti na 20 nebo 30 km/h.
Místní komunikace:
ÚP respektuje stabilizované a navržené plochy veřejných prostranství (U). Jedná se o plochy
veřejných prostranství, ve kterých jsou vedeny obslužné komunikace a komunikace charakteru
zklidněných komunikací, vymezených pro obsluhu stabilizovaného území a obsluhu rozvojových
ploch.
ÚP navrhuje tyto úpravy místních komunikací:
o

DS(Z76) Jedná se o plochu navrženou pro propojení silnic III/3773 a II/377 severně od
města.

Obecné podmínky pro řešení silnic:


V plochách dopravní infrastruktury vymezených podle významu ÚP umožňuje vznik nových
komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami.
o

v zastavitelných plochách je možné navrhovat nové komunikace v šířkových parametrech
v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace

o

plochy, ve kterých je v zastavěném území vedena stávající silnice, budou mít podmíněno
využití tak, že nebude znemožněno vedení silnice v plynulé trase a potřebné šířce

Územní plán Tišnov
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o
D.1.3.


podmínky využití ploch přilehlých k silnicím II. nebo III. třídy nebudou při dalším projednávání
oslabovány
NEMOTOROVÁ DOPRAVA

ÚP respektuje stabilizované plochy, jako jsou náměstí, návsi, pěší trasy, chodníky a navrhuje
nové plochy veřejných prostranství (U) pro obsluhu návrhových lokalit, pro chodníky a pěší
propojení.

o

P7 a P28 – pěší přístup do městského parku

o

P19 – P27 chodníky v zastavěném území města

o

P29 – chodník v ul. Brněnské



ÚP respektuje značené turistické trasy a cyklotrasy a navrhuje nové cyklotrasy případně
cyklostezky



ÚP respektuje plochy dopravní infrastruktury (účelové komunikace DU) navržené pro průchod
cyklostezek, které jsou vymezeny tak, aby propojily značené stávající cyklotrasy s navrženými
cyklotrasami. Přes řešené území jsou připravovány cykloturistické trasy dle „Studie cyklistických
tras v Tišnově s vazbou na sousední mikroregiony“, důležité je především vybudování samostatné
cyklostezky v souběhu s dopravně zatíženou ulicí Brněnskou. Dále pak se jedná o propojení
účelových komunikací u sportoviště (na Ostrovci), křížení silnice II/385 ve směru ke koupališti a
pokračování cyklostezky směrem na Železné.

D.1.4. ÚČELOVÁ (HOSPODÁŘSKÁ) DOPRAVA
Účelové komunikace:


ÚP respektuje plochy dopravní infrastruktury – DU (účelové komunikace), navržené pro
zlepšení prostupnosti krajiny, přístupu na pozemky a pro průchod cyklostezek:



ÚP respektuje stabilizované plochy dopravní infrastruktury – DU

D.1.5. VEŘEJNÁ DOPRAVA


ÚP zachovává stávající koncepci veřejné dopravy. Jedná se o zajištění autobusovými linkami a
vlakovými spoji.



ÚP respektuje stávající zastávky veřejné dopravy.



ÚP navrhuje nové zastávky veřejné dopravy, a to v prostoru u hřbitova, na ulici Brněnské a u
nemocnice.



V části Hájek je navržena zastávka autobusů veřejné dopravy v rámci plochy pro veřejné
parkoviště a obratiště autobusů.

D.1.6. LETECKÁ DOPRAVA
o

není v řešeném území zastoupena

D.1.7. VODNÍ DOPRAVA
o

není v řešeném území zastoupena

D.1.8. STATICKÁ DOPRAVA


ÚP respektuje stávající a navržené plochy dopravních zařízení – DG, DP (pro garáže a
parkoviště):
Navrženy jsou plochy pro parkování a garážování osobních vozidel
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o

DP (Z77) – veřejné parkoviště ve stávající průmyslové zóně mezi železnicí a řekou Svratkou
(vedle areálu firmy Kv. Řezáč, s.r.o.)

o

DP (Z103) – veřejné parkoviště a obratiště autobusů v části Hájek

o

DP (P33) – rozšíření veřejného parkoviště v ul. Riegrově

o

DP (P34) – veřejné parkoviště pod letním kinem

o

DP (P35) – veřejné parkoviště pod letním kinem



plochy pro parkování a odstavení vozidel ÚP řeší v rámci stávajících a navržených ploch dopravní
infrastruktury a ploch veřejných prostranství (dle příslušných norem), případně v rámci dalších
ploch s rozdílným způsobem využití, kde jsou plochy pro parkování a odstavení vozidel přípustné
nebo podmíněně přípustné (související dopravní infrastruktura). S rozsáhlejším parkovištěm
případně i parkovacím domem nebo podobnou stavbou pro parkování osobních vozidel včetně kol
se počítá v „přednádražním prostoru“ vedle Alberta v rámci vymezené přestavbové plochy P1.



v zastavitelných a přestavbových plochách budou parkovací stání a garážová stání navrhována až
v rámci následných podrobnějších dokumentací



v plochách pro bydlení jsou nepřípustná parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní
automobily, autobusy a pro přívěsy těchto vozidel



při soustředěné výstavbě nových bytů v bytových domech ÚP počítá s vybudováním minimálně
jednoho stání na jeden byt

D.1.9. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ


ÚP respektuje stávající plochy dopravních zařízení – DC čerpací stanice pohonných hmot.

D.2. Technická infrastruktura, nakládání s odpady
D.2.1 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Je vymezeno uspořádání technické infrastruktury vytvářející předpoklady pro obsluhu města a jeho
místních částí všemi druhy médií a jsou vymezeny trasy technické infrastruktury.
Plochy a koridory a návrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části
dokumentace ve výkrese I.2 Hlavní výkres – návrh uspořádání území a ve výkresech I.5a Technická
infrastruktura – zásobování vodou, I.5b – Technická infrastruktura – odkanalizování a I.5c Technická
infrastruktura – zásobování el. energií, plynem, spoje.


ÚP navrhuje koridory pro technickou infrastrukturu včetně zásad a podmínek využívání těchto
koridorů



inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plochách jsou ÚP řešeny převážně v rámci
stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury; další průběh
inženýrských sítí v zastavitelných plochách bude řešen následnou podrobnější dokumentací



ÚP doporučuje, aby dešťové vody byly v maximální možné míře uváděny do vsaku

D.2.2. KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Zásady pro využití území koridorů:


Koridory jsou v ÚP vymezeny jako územní ochrana pro realizaci záměrů výstavby technické
infrastruktury.



Koridory pro technickou infrastukturu (TI) jsou ÚP vymezovány jako účinná a stálá ochrana
prostoru pro následné umísťování těchto staveb v navazujících řízeních, a to včetně prostoru pro
jejich OP stanovená příslušnými právními předpisy (limity využití území).



Působnost koridoru pro technickou infrastrukturu končí realizací stavby. Pokud nebude změnou
územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající využití území.
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Podmínky pro využití území koridorů:
Přípustné využití
– zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení
– ochranná a izolační zeleň, ÚSES
– nutné asanační úpravy
Nepřípustné využití
– takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru
– ostatní stavby (ani dočasné), které nejsou v souladu s přípustným využitím
Podmíněně přípustné využití
– ostatní inženýrské sítě (než pro které je příslušný koridor přímo vymezen), propojení pěších a
cyklistických tras, účelových komunikací, za podmínky kolmého, případně nejkratšího možného
křížení s navrženou plochou
V rámci ÚP jsou vymezeny tyto koridory pro technickou infrastrukturu:
VT 1

koridor pro vodovod – propojení VDJ Květnice s vodovodním řadem v ulici K Čimperku

VT 2

koridor pro vodovod – propojení VDJ Klucanina s vodovodním řadem v ulici Hornické

VT 3

koridor pro vodovod – propojení vodovodu v ulici Olbrachtova s vodovodem v ulici U Svratky

VT 4

koridor pro vodovod – Pejškov

VT 5

koridor pro kanalizaci – odpadní vody z lokality Za Mlýnem

VT 6

koridor pro kanalizaci – dešťová kanalizace v ulici Na Rybníčku

VT 7

koridor pro otevřené koryto - pod Klucaninou

VT 8

koridor pro přeložku nadzemního vedení vn – Díly k Železnému (podél silnice na Lomnici)

VT 9

koridor pro přeložku nadzemního vedení vn – Hony za Kukýrnou

VT 10 koridor pro přeložku nadzemního vedení vn – Mlýnisko
VT 11 koridor pro přeložku VTL plynovodu – Mlýnisko
VT 12 koridor pro VTL plynovod včetně regulační stanice – Pejškov
VT 13 koridor pro umístění ochranné hráze podél Svratky
VT 14 koridor pro umístění ochranné hráze podél Svratky
VT 15 koridor pro umístění ochranné hráze podél Svratky
VT 16 plocha pro umístění hráze suchého poldru pod Klucaninou
VT 17 koridor pro vodovod, kanalizaci a vedení vn – průmyslová zóna Díly pod městem
VT 18 koridor pro podzemní vedení vn – napojení průmyslové zóny Díly pod městem
D.2.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
D.2.2.1.Zásobování vodou
Koncepce zásobování vodou Tišnova je v řešeném území stabilizována. Stávající systém zásobování
pitnou vodou odebírá pitnou vodu jednak z místních zdrojů, jednak z Vírského oblastního vodovodu
(dále jen VOV). Město je připojeno na skupinový vodovod a VOV je pouze jedním ze zdrojů pitné
vody, není hlavním zdrojem.


situování rozvodů v zastavěném a zastavitelném území je ÚP navrženo převážně v rámci
veřejných prostranství a v plochách pro dopravu



úpravy VDJ Klucanina (v rámci areálu)



nové zapojení stávajících VDJ do systému (viz koridory)



stávající i nově navrhované vodovodní řady jsou v maximální možné míře zaokruhovány
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Části:


Jamné – systém je stabilizovaný – místní zdroj



Hajánky (na k. ú. Hájek u Tišnova) – systém je stabilizovaný – místní zdroj



Hájek – má nevyhovující systém zasobování pitnou vodou – ÚP navrhuje ponechání místních
zdrojů pro zásobování pitnou vodou



Pejškov – má nevyhovující systém zásobování pitnou vodou – ÚP navrhuje napojení na
„Skupinový vodovod Tišnov“

D.2.2.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod
Koncepce odkanalizování, respektive likvidace dešťových a odpadních vod je stabilizována. Stávající
systém odkanalizování zůstane zachován. Tišnov bude i nadále odkanalizován na stávající ČOV
na k.ú. Březina.


ÚP respektuje realizovanou intenzifikaci technologického procesu na ČOV Březina



realizovat rekonstrukce a doplnění kanalizačních sběračů dle zpracované dokumentace –
„Posouzení stokové kanalizační sítě Tišnova a Předklášteří“



ÚP řeší napojení odpadních vod z obce Železné na systém odkanalizování Tišnova – kanalizační
sběrač byl již realizován



ÚP navrhuje odvedení dešťových vod z lokality Hony za Kukýrnou – dešťová kanalizace a
otevřené koryto



ÚP řeší napojení odpadních vod z území Za Mlýnem (u koupaliště)



u zastavitelných ploch ÚP doporučuje řešit odkanalizování systémem oddílné kanalizace včetně
řešení odvodu dešťových vod v maximální možné míře do vsaku



kanalizační sběrače jsou v zastavěném území a budou v zastavitelném území vedeny v rámci
veřejných prostranství a v plochách pro dopravu

Části:
Jamné – systém je nevyhovující - ÚP řeší systém odkanalizování napojením na vlastní ČOV, která je
situována na k. ú. Železné (plocha pro tuto ČOV je vymezena v ÚP
Železné), dokud nebude vybudována ČOV, bude odkanalizování
splaškových vod řešeno žumpami případně domovními ČOV
Hájek – systém je nevyhovující - ÚP řeší systém odkanalizování napojením na vlastní ČOV, která je
situována na k. ú. Železné, dokud nebude vybudována ČOV, bude
odkanalizování splaškových vod řešeno žumpami případně
domovními ČOV
Pejškov – systém je vyhovující - zůstane zachován stávající systém – žumpy případně domovní ČOV
D.2.2.3. Vodní toky a nádrže
Vodní toky
Koncepce rozvoje:
ÚP nejsou navrhovány úpravy vodních toků, předpokládá se pouze běžná údržba a případné
revitalizace.
Vodní nádrže, rybníky
Území je z hlediska vodních ploch stabilizováno.
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D.2.3. ENERGETIKA
D.2.3.1.Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií Tišnova je v rámci řešeného území stabilizováno, je vyhovující a bude
zachováno. Zásobování řešeného území elektrickou energií bude i nadále ze stávající rozvodny
Čebín.
Koncepce rozvoje:


pro zajištění výhledových potřeb dodávky je využito především výkonu stávajících trafostanic
pokud je to technicky možné v případě potřeby navýšení dodávky je možno stávající trafa vyměnit
za výkonnější a kromě toho budou v případě potřeby vybudovány též nové trafostanice



u lokality bydlení Díly k Železnému je navržena demontáž části stávajícího vedení vn



nadzemní vedení vn u lokality Díly k Železnému bude nahrazeno podzemním vedením vn



u lokality bydlení Hony za Kukýrnou je navržena demontáž části stávajícího vedení vn



nadzemní vedení vn u lokality Hony za Kukýrnou bude nahrazeno podzemním kabelovým
vedením vn



u lokality Mlýnisko je navržena demontáž části stávajícího vedení vn



nadzemní vedení vn u lokality Mlýnisko bude nahrazeno podzemním kabelovým vedením vn



u průmyslové zóny Díly pod městem je navrženo podzemní vedení vn



v zastavěném území města bude probíhat postupná kabelizace nadzemních vedení



kabelové rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných
prostranství a ploch pro dopravu



síť nízkého napětí bude rozšířena a zahuštěna novými vývody v rámci veřejných prostranství a
ploch pro dopravu – sítě nn nejsou v ÚP vymezovány

D.2.3.2.Zásobování plynem
Zásobování plynem Tišnova je v rámci řešeného území stabilizováno, je vyhovující a bude
zachováno. Tišnov bude i nadále zásobován plynem ze stávajících VTL regulačních stanic.
Koncepce rozvoje:


ÚP je navržena přeložka VTL plynovodu v lokalitě Mlýnisko



ÚP je navržena plynofikace Pejškova přes navrženou regulační stanici, která bude napojená
odbočkou ze stávajícího VTL plynovodu procházející přes k. ú. Pejškov u Tišnova



STL plynovody v zastavěném a zastavitelném území jsou řešeny v rámci veřejných prostranství a
v plochách pro dopravu

D.2.3.3.Zásobování teplem
Zásobování teplem je v rámci řešeného území stabilizováno a je vyhovující. Stávající systém
zásobování teplem bude i nadále v převážné míře využívat zemní plyn. Teplovodní rozvody
z centrálních kotelen na plyn v sídlišti Pod Květnicí a v sídlišti Pod Klucaninou nejsou v ÚP
vymezovány.
Koncepce rozvoje:


ÚP je navržena plynofikace Pejškova, zemní plyn bude využíván jako topné médium



ÚP doporučuje lokálně využívat i alternativních zdrojů
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D.2.4. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Elektronické komunikace jsou v řešeném území stabilizované.
Koncepce rozvoje:


nejsou navrhovány nové trasy ani nové plochy pro umístění sítí a zařízení elektronických
komunikací; v případě potřeby je v rámci navržených podmínek většiny ploch s rozdílným
způsobem využtií možno umísťovat další vedení či zařízení těchto sítí



ÚP řešené území je z hlediska pošt stabilizováno a nejsou nároky na plochy pro nové objekty

D.2.5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Komunální odpad
Komunální odpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné složky
komunálního odpadu budou sváženy oprávněnou osobou na řízené skládky, příp. odstraňovány jiným
způsobem v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.
Odpady ostatní a nebezpečné odpady
Tento druh odpadu bude i nadále likvidován mimo řešené území.
Podmínky pro nakládání s odpady:


respektovat stávající sběrný dvůr s kompostárnou biologického odpadu



možnost situování sběrných dvorů se připouští v plochách výroby a skladování, v plochách
smíšených výrobních, v plochách technické infrastruktury, dále se podmíněně připouští
v plochách smíšených obytných



plochy pro tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště kontejnerů, shromažďovací místa)
se připouštějí v plochách jako související technická infrastruktura

D.3. Občanské vybavení
Koncepce rozvoje občanského vybavení včetně návrhu nových ploch je vyznačena v grafické části
dokumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres.
Koncepce rozvoje občanského vybavení souvisí s celkovým rozvojem města a je pro danou velikost
a charakter města optimální. Převážná část zařízení celoměstského a regionálního významu je
řešením ÚP soustředěna do centra města v rámci ploch smíšených centrálních. Základní vybavenost
je soustředěna rovněž v částech města se zvýšenou koncentrací obyvatel v sídlištích Pod Květnicí
a Klucanina. Zvyšující se životní úroveň obyvatel se projevuje zejména ve zvýšených nárocích na
nová zařízení obchodu, kvalitní stravování a ubytování, zařízení pro zajištění služeb cestovního ruchu,
sportu a rekreace, zajištění služeb ve zdravotnicví a sociální péči.
Podmínky pro rozvoj občanského vybavení:
občanské vybavení veřejné – OV


stabilizované plochy veřejného občanského vybavení jsou v řešeném území respektovány



stávající areály a zařízení jsou vyhovující, rozšiřování je možné v rámci ploch stávajících
zařízení



další případné požadavky na veřejné vybavení (např. zařízení pro školství, zdravotnictví,
domy s pečovatelskou službou, apod.) je možné řešit využitím ploch smíšených obytných,
příp. ploch bydlení, které situování zařízení občanského vybavení připouštějí
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občanské vybavení komerční - OK


stabilizované plochy komerčního občanského vybavení jsou v řešeném území respektovány



nové plochy jsou navrženy:



o

na západním okraji města, s přímou návazností na silnici II. třídy (plocha Z31 u silnice
II/385 Hradčany - Brno)

o

potřeba doplnění občanského vybavení pro lokalitu „Hony za Kukýrnou“, sídliště
„Květnice“ s „Penzionem“ je řešena návrhem ploch u silnice III/3773 směr Lomnice
(plochy Z32 a Z96)

další případné požadavky na komerční vybavení (např. zařízení pro obchod a služby,
ubytování a stravování) je možno rozvíjet jako doplňkovou funkci v rámci ploch smíšených
obytných a ploch pro bydlení, které situování zařízení komerčního vybavení připouštějí

občanské vybavení – tělovýchova a sport – OS


stabilizované plochy pro tělovýchovu a sport jsou v řešeném území respektovány



nové plochy jsou navrženy pro rozšíření stávajících areálů



drobná hřiště je možno umisťovat jako doplňkovou funkci v rámci ploch smíšených obytných
a též v plochách veřejné zeleně a parků v lokalitě Hony za Kukýrnou

občanské vybavení – veřejná pohřebiště – OH


stabilizované plochy veřejných pohřebišť jsou v řešeném území respektovány



je navrženo rozšíření centrálního nového hřbitova východním směrem

D.4. Veřejná prostranství
Koncepce veřejných prostranství včetně návrhu nových ploch je vyznačena v grafické části
dokumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres.
Koncepce rozvoje veřejných prostranství souvisí s celkovým rozvojem města, a to především
s dopravní obsluhou zastavitelných ploch. Vzhledem k velikosti a charakteru města jsou vymezena
veřejná prostranství, která zahrnují místní komunikace, obslužné komunikace, plochy pro parkování a
doprovodnou zeleň. Plochy zahrnující pozemky parků a veřejné zeleně, které jsou v ÚP samostatně
vymezeny jako plochy sídelní zeleně – veřejná zeleň a parky, jsou dle platných právních předpisů
považovány též za jeden z druhů veřejných prostranství.
Podmínky pro rozvoj veřejných prostranství:


stávající plochy veřejných prostranství – (náměstí, návsi, navazující uliční prostory a cesty
pro pěší a cyklisty, tvořící základní síť veřejných prostranství) jsou maximálně respektovány a
nejsou připustné nevhodné úpravy prostorů i objektů v území zásadního významu pro
charakter města



jsou respektovány plochy stávajících veřejných prostranství a jsou navržena veřejná
prostranství nová pro obsluhu zastavitelných ploch zejména dopravní a technickou
infrastrukturou



ve stávajících a navržených plochách veřejných prostranství ÚP doporučuje doplnit vzrostlou
zeleň při respektování průběhu inženýrských sítí. Při výsadbě se doporučuje preferovat
(z hlediska zachování hodnot) domácí dřeviny



jsou respektovány stávající plochy veřejných prostranství pro cyklostezky a jsou navrženy
plochy veřejných prostranství dle zpracovaného „Generelu cyklistické dopravy v Tišnově“
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E. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch
a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém
ekologické
stability,
prostupnost
krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace,
dobývání ložisek nerostných surovin.
Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v krajině:
- plochy vodní a vodohospodářské – N
- plochy přírodní – E
- plochy zemědělské – P
- plochy lesní – L
- plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň – SX
- plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské – SM
- plochy smíšené nezastavěného území – sady, zahrady – RS
- plochy smíšené nezastavěného území – rekreační – SR

E. 1. Koncepce uspořádání krajiny
E.1.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU
ÚP respektuje přírodní hodnoty území a vymezuje podmínky pro jejich ochranu a rozvoj.
S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy
a stavby bez vazby na zastavěné nebo zastavitelné území, s výjimkou ploch pro dopravu, nebo
technickou infrastrukturu.
Pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní systém ekologické stability
(ÚSES), včetně návrhu změn ve využívání krajiny.
Pro uspořádání krajiny platí v celém řešeném území tyto zásady:


Jsou chráněny význačné solitérní stromy a stromořadí ve městě, jeho částech i ve
volné krajině (v případě nezbytných zásahů jsou nahrazovány na vhodnějších místech).



Je posilován podíl stromové zeleně ve městě i jeho částech, a to zejména v uličních
prostorách (v plochách veřejných prostranství).



Je posilován podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů ve volné krajině. ÚP
doporučuje realizovat zalučnění ploch orné půdy podél toků a plochy navržené pro ÚSES.



Je zlepšována estetická hodnota krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací
toků s doplněním břehových porostů a obnovováním nebo výstavbou nových vodních ploch.



Je nepřípustné umisťování staveb v rámci přírodních dominant (např. na výrazných vrcholech
zalesněných hřbetů). Jsou zde přípustné stavby rozhleden případně sakrálních staveb nebo
jejich obnova.



ÚP respektuje charakter přírodních horizontů. Nesmí se připouštět trvalé odlesnění, kácení
vzrostlé zeleně, a to zejména na pohledově exponovaných horizontech.

Pro ochranu krajinného rázu platí v celém řešeném území tyto zásady:


stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do
volné krajiny



odclonit izolační zelení stavby pro výrobu, skladování a zemědělské stavby situované ve
vazbě na volnou krajinu
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nerozšiřovat podíl orné půdy, ale doplnit volnou krajinu o plochy zalučněné, o zatravněné
svodné průlehy a o menší plochy zalesněné



zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl dřevin podél cest, mezí apod.



podporovat dosadbu dřevin podél cest o vhodné dřeviny jako jsou klen, lípa, jírovec nebo
o dřeviny ovocné



doplnit podél vodních toků výsadbu jasanu, olší a dubu letního



realizovat postupně a v blízkém časovém horizontu územní systém ekologické stability,
včetně interakčních prvků



podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v záhumencích v návaznosti na zastavěné
území



zachovat stávající síť účelových komunikací zajišťujících průchodnost krajiny a přístup
k pozemkům



přípustit ve volné krajině realizaci menších vodních ploch, podmíněně přípustné je
zalesňování

E.1.2. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ
Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. I.2 Hlavní výkres.
Koncepce rozvoje ploch s rozdílným způsobem využití:


PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N)
Plochy vodohospodářské jsou v řešeném území stabilizované. V rámci těchto ploch jsou
navrženy plochy pro možnost vytvoření protipovodňových opatření (valů, hrází) podél řeky
Svratky a otevřené příkopy pro odvádění dešťových vod.



PLOCHY PŘÍRODNÍ (E)
V územním plánu není navrženo rozšíření ploch přírodních.



PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P)
Územní plán navrhuje rozvoj zastavitelných ploch na úkor ploch produkčních v návaznosti na
zastavěné území. V plochách zemědělsky obhospodařovaných navrhuje ÚP zvýšit podíl
přírodních prvků a rozdělit rozsáhlejší plochy orné půdy vzrostlou zelení.



PLOCHY LESNÍ (L)
Plochy lesní jsou v území stabilizované.



PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – KRAJINNÁ ZELEŇ (SX)
V územním plánu je navrženo rozšíření těchto ploch, a to zejména na severním okraji města,
kde je v rámci těchto ploch navržený územní systém ekologické stability. Jedná se o části
biokoridorů, vymezených v rámci zemědělských ploch.



PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (SM)
Jsou navrženy k posílení ekologické stability území, nová plocha je navržena v lokalitě pod
skálou v k. ú. Hájek.



PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – SADY, ZAHRADY (RS)
Jsou v území stabilizované, nové plochy se nenavrhují. ÚP umožňuje v rámci plochy RS např.
obnovu sadu Na Sychráku.
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PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – REKREAČNÍ (SR)
Jsou v území stabilizované, nové plochy se navrhují v lokalitách pod Květnicí, pod Klucaninou
a Mlýnisko.

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY
označení
plochy
1

katastrální území
Tišnov

způsob
využití plochy
SX

2

Tišnov

SX

3

Tišnov

SX

4

Tišnov

SX

5

Hájek

SX

6

Tišnov

SR

7

Tišnov

SR

8
9

Hájek
Tišnov

SM
SX

12

Tišnov

SR
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podmínky využití území
 lokalita u hřbitova
 respektovat podmínky ÚSES – LBK 17
 realizovat podle projektové dokumentace,
použité sazenice dřevin musí být autochtonní a
odpovídat STG v místě realizace
 lokalita Hony
 respektovat podmínky ÚSES – LBK 17
 realizovat podle projektové dokumentace,
použité sazenice dřevin musí být autochtonní a
odpovídat STG v místě realizace
 lokalita pod Květnicí
 respektovat podmínky ÚSES – LBK 17
 realizovat podle projektové dokumentace,
použité sazenice dřevin musí být autochtonní a
odpovídat STG v místě realizace
 lokalita sever
 respektovat podmínky ÚSES – LBK 18
 realizovat podle projektové dokumentace,
použité sazenice dřevin musí být autochtonní a
odpovídat STG v místě realizace
 lokalita Stanoviska
 repektovat podmínky ÚSES – LBK 8
 realizovat podle projektové dokumentace,
použité sazenice dřevin musí být autochtonní a
odpovídat STG v místě realizace
 lokalita pod Květnicí
 přípustné jsou pozemky pro výcvik psů
 lokalita Mlýnisko
 převedení orné půdy do TTP se solitéry dřevin,
vzhledem k aktivní zóně záplavového území a
s ohledem na záměr rekreace
 v rámci RBK revitalizovat území s plochami tůní
 přípustné jsou pozemky pro výcvik psů
 lokalita pod skálou
 lokalita Svratka
 respektovat podmínky ÚSES
 realizovat podle projektové dokumentace,
použité sazenice dřevin musí být autochtonní a
odpovídat STG v místě realizace
 lokalita u silnice II/377 směrem na Železné
 část pozemku, na kterou zasahuje pietní
pásmo nového hřbitova vymezit pro vzrostlou
zeleň
 přípustná jsou workoutová hřiště, hřiště na
volejbal a podobné sportovní aktivity

Výměra

2,75 ha

5,84 ha

4,02 ha

0,37 ha

0,48 ha

5,42 ha
44,41 ha

0,69 ha
4,90 ha

1,34 ha
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E. 2. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkrese č. I.2 Hlavní
výkres.
E.2.1. KONCEPCE ROZVOJE
Z hlediska územního systému ekologické stability byly dodrženy zásady návaznosti na okolní
katastrální území. Nápojné body jednotlivých skladebných částí jsou jednoznačné a jsou vázány
zejména na vodní toky nebo navazují na skladebné části vymezené na katastrálních územích
sousedních obcí.
Územní systém ekologické stability byl zpracován v rámci dokumentace – Koncepční vymezení
regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability, 2012. Koncepce stanovená
touto dokumentací, jako odvětvového podkladu orgánů ochrany přírody, je v územním plánu
respektována. Osou území je regionální biokoridor vymezený nivou řeky Svratky.
E.2.2. PLOCHY BIOCENTER
Jedná se o plochy sloužící zejména k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území
a zajišťují přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám.
E.2.3. PLOCHY BIOKORIDORŮ
Přípustné využití:
-

využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní
porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru.

Nepřípustné využití:
-

-

změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh
s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí
biokoridoru
jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení
chybějících částí biokoridorů
rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin,
apod., mimo činností podmíněných

Podmíněně přípustné využití:
-

nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. Umístěny
mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. Umístění pokud
možno jen kolmo na biokoridory a v nezbytném rozsahu.

REGIONÁLNÍ A NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRA
Označení

Vymezení

RBC 242

Komplex Květnice – funkční regionální biocentrum

RBC 289

Část RBC 289, do katastru Pejškov zasahuje pouze okrajově, existující, funkční.

RBC 1563

Část RBC 1563, do katastru Jamné zasahuje pouze okrajově, existující, funkční.
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REGIONÁLNÍ A NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDORY
Označení

Vymezení

K 128 MB

lesní porosty v katastru Pejškov – funkční nadregionální biokoridor

RK JM018

Údolí Svratky – vodní tok a přilehlé porosty – existující, funkční

Lokální biocentra
Označení

Vymezení

LBC 1

Lesní porost v severní části katastru Pejškov

LBC 2

Lesní porost v katastru Pejškov

LBC 3

Vymezeno v katastru Tišnov - část toku Svratky

LBC 4

Tok Svratky včetně břehových porostů v katastru Tišnova

LBC 5

Vymezeno v jižní části katastru Tišnov v návaznosti na tok Svratky, umožnit mokřad

LBC 6

Tok Svratky včetně břehových porostů, v katastru Tišnov

LBC 7

Lesní porosty v komplexu Klucanina, katastr Tišnov

LBC 8

Lesní porosty v komplexu Klucanina, katastr Tišnov

LBC 9

Vymezeno na severovýchodní hranic katastru Tišnov.

LBC 10

Biocentrum v severní části katastru Tišnov.

LBC 11

Lesní porosty v katastru Jamné.

LBC 12

Lesní porosty v katastru Jamné.

LBC 13

Biocentrum vymezené na k.ú. Hradčany, přesahuje výměrou cca 0,70 ha do k.ú. Tišnov
podél toku Lubě

Lokální biokoridory jsou identifikovány shodně s grafickou částí
Označení
LBK1
LBK2
LBK3
LBK4
LBK5
LBK6
LBK7
LBK8
LBK9
LBK10
LBK11
LBK12
LBK13
LBK14
LBK15

Vymezení
Biokoridor vymezený v katastru Jamné v místní údolnici
Biokoridor vymezený v katastru Jamné
Biokoridor vymezený v katastru Jamné
Biokoridor vymezený v katastru Jamné podél Lomničky.
Biokoridor vymezený v katastru Jamné podél Lomničky.
Biokoridor vymezený v katastru Jamné a Hájek podél Lomničky
Biokoridor vymezený v katastru Hájek v bočním údolí Lomničky
Biokoridor vymezený jižně od zastavěného území Hájku
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Hájek
Biokoridor na jižní hranici katastru Pejškov v údolnici
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Pejškov na lesní půdě
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Tišnov podél toku Závitka
Biokoridor vymezený na rozhraní katastru Tišnov – Hradčany podél potoka Lubě
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Tišnov na lesní půdě
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Tišnov na lesní půdě

Územní plán Tišnov

41

Označení
LBK16
LBK17
LBK18

Vymezení
Biokoridor na jihozápadní hranici katastru Tišnov převážně na lesní půdě
Biokoridor vymezený v katastru Tišnov na orné půdě
Biokoridor vymezený v katastru Tišnov na orné půdě

E.3. Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi.
E.3.1. PROSTUPNOST KRAJINY
Návrh řešení prostupnosti krajiny je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkrese č. I.2 Hlavní
výkres.
Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury, sítí hlavních účelových
komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF
a PUPFL.
Podmínky řešení prostupnosti krajiny:


zůstane zachována stávající síť účelových komunikací, zajišťující přístup k pozemkům
a prostupnost volné krajiny,



pro zlepšení prostupnosti krajiny jsou ÚP navrženy účelové komunikace jako cyklostezky

E.3.2. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Řešené území se nenachází v krajině s vyšším stupněm erozního ohrožení, a proto ÚP samostatné
plochy protierozních opatření nenavrhuje:


byly navrženy plochy pro krajinnou zeleň (s funkcí biokoridorů a interakčních prvků), které jsou
navrženy v souladu s koncepcí řešení protierozních opatření a zajištění prostupnosti krajiny
(doprovodná zeleň)



budování protierozních opatření je přípustné v krajině na základě navržených podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití

E.3.3. OCHRANA PŘED POVODNĚMI
V rámci řešení ÚP je stanoveno:


respektovat podmínky záplavového území Q100 řeky Svratky



respektovat podmínky aktivní zóny záplavového území řeky Svratky



v rámci ploch NO/o navrhnout účinná protipovodňová opatření na základě samostatné podrobné
dokumentace



odvádět dešťové vody stávajícím systémem (u jednotné kanalizace) a při návrhu oddílného
systému odvádět dešťové vody do místních recipientů



provést změnu organizace povodí navržením organizačních opatření (osevní postupy, velikost a
tvar pozemků), agrotechnických opatření (vrstevnicová orba) a stavebně-technických opatření
(průlehy, zelené pásy) pro minimalizaci extravilánových vod



je navržen suchý poldr pod Klucaninou pro zachycení a odvod dešťových vod zejména z lokality
Hony za Kukýrnou



je navržen odtok z poldru zaústěný do stávající dešťové kanalizace



nesmí docházet ke zmenšování průtočného profilu vodních toků
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Koncepce rozvoje:
V zastavěném území a zastavitelných plochách, do kterých zasahuje pasivní zóna stanoveného
záplavového území toku Svratky, respektovat podmínky správce toku a vodoprávního úřadu s
ohledem na tuto pasivní zónu záplavového území.


následně pro další zlepšení ochrany postupně realizovat protipovodňová opatření jak u
stávajících, tak u navržených zastavitelných ploch, sestávajících zejména z těchto opatření:
-

úpravy na toku řeky Svratky, odbahnění části břehů, provedení jezů za účelem zpomalení
odtoku vody

-

zvýšení břehových hran vodního toku

-

vytvoření protipovodňových valů s ozeleněním, případně průlehem (zatravněním) ve
vzdálenosti umožňující optimální rozliv při záplavové události. V rámci tohoto valu je možné
budovat přeložky inženýrských sítí, nebo obslužné komunikace.

-

navrženy jsou plochy:
o

NO/o Z63 plocha pro protipovodňová opatření kolem vodního toku Svratky (pravý břeh
Červený Mlýn)

o

NO/o Z64 plocha pro protipovodňová opatření kolem vodního toku Svratky (levý břeh
průmyslová zóna)

o

NO/o Z65 plocha pro protipovodňová opatření kolem vodního toku Svratky (pravý břeh u
koupaliště)



dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem (u jednotné kanalizace), při návrhu
oddílného systému budou dešťové vody odváděny do místních recipientů



pro minimalizaci extravilánových vod je nutno provést změnu organizace povodí - navrhnout
organizační (osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a
stavebnětechnická opatření (průlehy, zelené pásy)

E.4.Rekreace
V řešeném území města Tišnova nejsou navrženy nové zastavitelné rekreační plochy pro rodinnou ani
pro hromadnou rekreaci. Jsou navrženy plochy v nezastavěném území – plochy smíšené
s rekreačním využitím (SR), určené pro využívání volných ploch ke krátkodobé denní rekreaci a
pobytu v přírodě volnou neorganizovanou formou. Jedná se o nivu řeky Svratky, plochu pod Květnicí a
pod Klucaninou. V místních částech se tyto plochy (SR) nově nenavrhují. V Pejškově jsou navrženy
plochy pro individuální rodinnou rekreaci v prolukách zastavěného území.
Cestovní ruch je důležitý faktor pro rozvoj města. V souvislosti s atraktivitou regionu se předpokládá
zvýšený zájem o danou lokalitu u řeky Svratky, a to zejména z hlediska turisticko-rekreačního,
převážně formou individuální turistiky a s ní spojeným ubytováním v soukromí. V současné době
nemá město vybudovánu komplexní turistickou infrastrukturu, hlavně chybí větší škála zařízení pro
ubytování. Z hlediska sportovního vyžití tuto problematiku částečně řeší stávající sportovní areály. Pro
masovější rozvoj však ve městě chybí širší spektrum sportovně - rekreačních atraktivit, jako např.
komplexní wellness centrum, krytý plavecký bazén, více tradičních kulturně společenských akcí apod.
Podmínky pro rozvoj rekreace:


rekreace individuální – RI
o



stávající (vyčleněné) plochy zahrádkářských a chatových lokalit vymezených pro pobytově
krátkodobou individuální rodinnou rekreaci lze na k. ú. Tišnov, k. ú. Jamné u Tišnova a k. ú.
Hájek u Tišnova považovat za stabilizované bez možnosti dalšího rozšiřování

pro pěší turistiku a cykloturistiku budou využívány stávající a navržené plochy veřejných
prostranství a dopravní infrastruktury
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pro krátkodobou rekreaci obyvatel budou využívány zejména stávající plochy sídelní zeleně (ZP –
veřejná zeleň, parky, plochy lesní (L) a plochy smíšené nezastavěného území (SX – krajinná
zeleň) a plochy smíšené nezastavěného území (SR – rekreační).

E.5. Dobývání ložisek nerostných surovin.
Na katastru se nenacházejí stávající plochy těžby, nové se nenavrhují.

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní
využití), přípustného využití, podmíněně přípustného
využití, nepřípustného využití a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu
F.1. Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití
Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen v grafické části dokumentace ve
výkresu č. I. 2 Hlavní výkres.


Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití:

Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat na základě územního řízení. Za přiměřené zpřesnění
hranice ploch se považuje úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti
územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností…) která podstatně nezmění uspořádání
území a vzájemnou proporci ploch.


V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:
PLOCHY SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ – SC

-

plochy smíšené centrální – SC

PLOCHY BYDLENÍ – B

-

bydlení – všeobecné – BV
bydlení – individuální – BR
bydlení – hromadné – BH

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – SO

-

plochy smíšené obytné – SO

PLOCHY REKREACE – R

-

rekreace individuální – RI

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – O

-

občanské vybavení veřejné – OV
občanské vybavení komerční – OK
veřejná pohřebiště – OH
tělovýchova a sport – OS
tělovýchova a sport, specifická – OSx

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – U

-

plochy veřejných prostranství – U

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – Z *

-

veřejná zeleň, parky – ZP
zeleň zahrad – ZZ
zeleň ostatní a izolační – ZI

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – SV

-

plochy smíšené výrobní – SV

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – V

-

průmyslová výroba – VP
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PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – D

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T

-

zemědělská a lesnická výroba drobná – VZd
drobná průmyslová výroba, služby – VS

-

silniční doprava – DS

-

účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty –
DU
drážní doprava – DZ

-

dopravní zařízení – čerpací stanice pohonných
hmot – DC
dopravní zařízení – garáže – DG
dopravní zařízení – parkoviště – DP

-

technická infrastruktura všeobecná – TI

-

hráze poldrů – TP

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – N

-

vodní plochy a toky – NV
protipovodňová opatření – NO

PLOCHY PŘÍRODNÍ – E

-

plochy přírodní – E

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – P

-

plochy zemědělské – P

PLOCHY LESNÍ – L

-

plochy lesní – L

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
–S

-

krajinná zeleň – SX
zemědělské – SM
sady, zahrady – RS
rekreační – SR

poznámka:
* - plochy vymezené nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném změní



podmínky využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám, plochám změn (zastavitelné
plochy, plochy přestavby) a plochám změn v krajině



stavby v zastavitelných plochách a plochách přestavby mohou být v jednotlivých případech
nepřípustné, jestliže kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality
(plochy) a nebo mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí



dosavadní způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití, který neodpovídá vymezenému
využití území podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou
míru a nejsou zde dány důvody pro opatření z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví

F.2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití
F.2.1. PLOCHY SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ (SC)
Charakteristika:
Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, pro různorodou skladbu staveb, činností a zařízení, jako
je bydlení, občanské vybavení místního, celoměstského a nadměstského významu, služby, instituce a
úřady a některé podnikatelské aktivity.
Přípustné využití:
–
pozemky staveb a zařízení občanského vybavení, bydlení, služeb
–
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
–
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně
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Nepřípustné využití:
–
pozemky staveb, zařízení a činnosti, které narušují kvalitu prostředí (snižují kvalitu životního
prostředí nad limitní hodnoty stanovené právními předpisy), nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, nebo nejsou slučitelné s přípustným využitím
Podmíněně přípustné využití:
–
pozemky staveb, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího
území (např. některé podnikatelské aktivity jako jsou výrobní služby a lehká nerušící, zejména
z hlediska hluku, vibrací a emisí, výroba) a které svým charakterem a kapacitou nadměrně
nezvyšují dopravní zátěž v území
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby,
s možností využitití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území
jinak (kap. C.2 Zastavitelné plochy, C.3 Plochy přestavby).

intenzita využití pozemků:
o
platí zde podmínky ochrany hodnot, stanovené pro Území zásadního významu pro charakter
města (kap. B.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území)

charakter zástavby:
o
městská zástavba

struktura zástavby:
o
kompaktní uspořádání

F.2.2. PLOCHY BYDLENÍ (B)
Charakteristika:
Plochy jsou určeny pro bydlení a stavby, činnosti a zařízení, související bezprostředně s bydlením.
BV – BYDLENÍ VŠEOBECNÉ
Hlavní využití:
Plochy jsou určeny především pro bydlení v bytových a rodinných domech.
Přípustné využití:
–
pozemky bytových a rodinných domů
–
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
–
pozemky veřejného občanského vybavení
–
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně
Nepřípustné využití:
–
pozemky staveb, zařízení a činnosti, které narušují kvalitu prostředí (snižují kvalitu životního
prostředí nad limitní hodnoty stanovené právními předpisy) nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, nebo nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím
Podmíněně přípustné využití:
–
související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o pozemek
menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
2
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m .
–
další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště,
bazény, přístřešky, altány atp.) za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby,
s možností využitití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území
jinak (kap. C.2 Zastavitelné plochy, C.3 Plochy přestavby).
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intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území, stanovené v kap.C2 a C.3
charakter zástavby:
o
příměstská zástavba
struktura zástavby:
o
řadová zástavba i volné uspořádání zástavby, respektující uliční prostor, nebo prostor
vymezený obslužnou komunikací

BR – BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ
Hlavní využití:
Plochy jsou určeny především pro bydlení v rodinných domech.
Přípustné využití:
–
pozemky rodinných domů
–
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
–
pozemky veřejného občanského vybavení
–
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně
Nepřípustné využití:
–
pozemky staveb, zařízení a činnosti, které narušují kvalitu prostředí (snižují kvalitu životního
prostředí nad limitní hodnoty stanovené právními předpisy) nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, nebo nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím
Podmíněně přípustné využití:
–
související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o pozemek
menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
2
pozemky pro budovy obchodního prodeje o výměře do 1000 m .
–
další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení, (např. zázemí ke stavbě hlavní, veřejná a
soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény, přístřešky, altány atp.) za podmínky, že nesnižují kvalitu
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a bydlení.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby,
s možností využitití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území
jinak (kap. C.2 Zastavitelné plochy, C.3 Plochy přestavby).

intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území, stanovené v kap.C2 a C.3

charakter zástavby:
o
příměstská zástavba, v místních částech venkovská

struktura zástavby:
o
řadová zástavba i volné uspořádání zástavby, respektující uliční prostor, nebo prostor
vymezený obslužnou komunikací
BH – BYDLENÍ HROMADNÉ
Hlavní využití:
Plochy jsou určeny především pro bydlení v bytových domech.
Přípustné využití:
–
pozemky bytových domů
–
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
–
pozemky veřejného občanské vybavení
–
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně
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Nepřípustné využití:
–
pozemky staveb, zařízení a činnosti, které narušují kvalitu prostředí (snižují kvalitu životního
prostředí nad limitní hodnoty stanovené právními předpisy) nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, nebo nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím
Podmíněně přípustné využití:
–
související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že se jedná o pozemek
menšího rozsahu a že není riziko narušení pohody bydlení. Do ploch bydlení lze zahrnout
2
pozemky pro budovy pro obchodní prodej o výměře do 1000 m .
–
další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště,
bazény, přístřešky, altány atp.) za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby,
s možností využitití střešního prostoru, pokud nestanoví doplňující podmínky využití území
jinak (kap. C.2 Zastavitelné plochy, C.3 Plochy přestavby)

intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území, stanovené v kap. C.2 a C.3

charakter zástavby:
o
příměstská zástavba

struktura zástavby:
o
řadová zástavba i volné uspořádání zástavby, respektující uliční prostor, nebo prostor
vymezený obslužnou komunikací

F.2.3. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO)
Charakteristika:
Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále pro občanské vybavení, služby
a některé podnikatelské aktivity, drobnou zemědělskou a pěstitelskou činnost.
Přípustné využití:
–
–
–
–

pozemky bytových a rodinných domů
pozemky občanského vybavení a sportu, související hospodářské stavby, rekreační domy a
stavby pro rodinnou rekreaci a penziony
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně

Nepřípustné využití:
–

pozemky staveb, zařízení a činnosti, které narušují kvalitu prostředí (snižují kvalitu životního
prostředí nad limitní hodnoty stanovené právními předpisy) nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, nebo nejsou slučitelné s přípustným využitím

Podmíněně přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení (např. výroby, výrobních služeb, zemědělství, chovu hospodářských
zvířat, sběrná místa komunálního odpadu) v případě, že svým provozováním a technickým
zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí
souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území, a za
podmínky, že budou splněny hygienické limity

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby,
s možností využití nejen střešního prostoru, ale i místo půdní vestavby realizovat ustupující
podlaží a to s ohledem na charakter okolní zástavby, pokud nestanoví doplňující podmínky
využití území jinak (kap. C.2 Zastavitelné plochy, C.3 Plochy přestavby).
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intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území, stanovené v kap. C2 a C.3
charakter zástavby:
o
příměstská zástavba, v místních částech venkovská
struktura zástavby:
o
řadová zástavba i volné uspořádání zástavby, respektující uliční prostor, nebo prostor
vymezený obslužnou komunikací

F.2.4. PLOCHY REKREACE (R)
Hlavní využití:
Plochy využívané pro činnosti, stavby a zařízení sloužící k uspokojování individuálních rekreačních
potřeb občanů.
RI - REKREACE INDIVIDUÁLNÍ
Přípustné využití:
–

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (rekreační chaty)

–

další stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. dětská hřiště, rekreační
hřiště a louky, přírodní koupaliště atp.)

–

pozemky veřejných prostranství a zeleně různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady,
izolační, krajinná)

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití:
–

bydlení a dále činnosti, stavby a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně

Podmíněně přípustné využití:
– pozemky dopravní a technické infrastruktury, odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy,
za podmínky, že není potlačena hlavní funkce a není snížena kvalita prostředí ve vymezené ploše
– pozemky staveb a zařízení hromadné rekreace (např. zařízení zájmových spolků…) za podmínky,
že nenaruší krajinný ráz a nebude potlačena hlavní funkce
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby,
maximálně však 1 NP + podkroví

intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách – zastavěná plocha pozemku max. 20%

charakter zástavby:
o
příměstská zástavba, v místních částech venkovská

struktura zástavby:
o
volné uspořádání zástavby

F.2.5. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O)
OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ
Hlavní využití:
Plochy využívané pro stavby, činnosti a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury a s ním
související služby.
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Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,
vědu a výzkum

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně

Nepřípustné využití:
–

činnosti, pozemky staveb a zařízení, které narušují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty
stanovené právními předpisy nebo takové důsledky vyvolávají druhotně nebo nejsou slučitelné
s využitím hlavním

Podmíněně přípustné využití:
–

bydlení za podmínky, že se nejedná o RD, že jde o doplňující využití a že nebudou překročeny
limitní hodnoty negativních vlivů stanovené právními předpisy pro příslušné bydlení, zejména pak
hygienické limity hluku

–

občanské vybavení komerční, pokud půjde o doplňující využití a nebudou překročeny limitní
hodnoty negativních vlivů stanovené právními předpisy pro občanské vybavení veřejné (např.
hygienické limity hluku aj.)

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby,
s možností využití nejen střešního prostoru, ale i místo půdní vestavby realizovat ustupující
podlaží a to s ohledem na charakter okolní zástavby, pokud nestanoví doplňující podmínky
využití území jinak (kap. C.2 Zastavitelné plochy, C.3 Plochy přestavby).
o
ve stávající ploše OV pro Nemocnici Tišnov umožnit výškovou hladinu zástavby v souladu
s okolní zástavbou, dle zpracované dokumentace „Modernizace Nemocnice Tišnov“

intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území, stanovené v kap. C2 a C.3

charakter zástavby:
o
příměstská zástavba

struktura zástavby:
o
volné uspořádání zástavby nebo areálové uspořádání, pokud se nejedná o dostavbu
proluky, nebo kompaktní upspořádání zástavby
OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ
Hlavní využití:
Plochy využívané pro stavby, činnosti a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru a s ním
související služby.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a
sport

–

pozemky veřejného občanského vybavení

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhražená,
izolační, lesopark)

Nepřípustné využití:
–

činnosti, pozemky staveb a zařízení, které narušují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty
stanovené právními předpisy nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
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Podmíněně přípustné využití:
–

bydlení za podmínky, že se nejedná o RD, že jde o doplňující využití a že nebudou překročeny
limitní hodnoty negativních vlivů stanovené právními předpisy pro příslušné bydlení, zejména pak
hygienické limity hluku.
Výjimkou je plocha Z31 OK, kde je umožněna výstavba rodinného domu pro majitele, a to
v návaznosti na současně zastavěné území rodinnými domy.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby,
s možností využití nejen střešního prostoru, ale i místo půdní vestavby realizovat ustupující
podlaží a to s ohledem na charakter okolní zástavby, pokud nestanoví doplňující podmínky
využití území jinak (kap. C.2 Zastavitelné plochy, C.3 Plochy přestavby).

intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území stanovené v kap. C2 a C.3

charakter zástavby:
o
příměstská zástavba

struktura zástavby:
o
volné uspořádání zástavby nebo areálové uspořádání, pokud se nejedná o dostavbu
proluky, nebo kompaktní upspořádání zástavby
OH – VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ
Hlavní využití:
Plochy sloužící pro situování veřejných pohřebišť (hřbitovů).
Přípustné využití:
–
–
–

pozemky staveb a zařízení sloužící k provozování veřejného pohřebiště, včetně souvisejících
služeb
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem veřejného pohřebiště

OS – TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Hlavní využití:
Plochy využívané pro stavby, činnosti a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních
potřeb občanů.
Přípustné využití:
– pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport (např. sportovní areály, haly, hřiště,
koupaliště, koupací biotopy, kynologická cvičiště…) a související služby
–
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
–
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně různých forem (např. veřejná, izolační)
Nepřípustné využití:
–
činnosti, pozemky staveb a zařízení, které narušují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty
stanovené právními předpisy nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
–
nepřípustné je zastavovat nebo jiným způsobem zmenšovat pozemky stávajících hřišť pro jiný
způsob využití, než je hlavní využití
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Podmíněně přípustné využití:
– pozemky staveb a zařízení, které mají víceúčelové využití a tvoří doplňkovou funkci např.
ubytování, stravování, služby, obchodní prodej za podmínky, že hlavní funkci tvoří sportovní
využití
–

bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele
zařízení a za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby,
maximálně však 2 NP

intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území stanovené v kap. C2 a C.3

charakter zástavby:
o
příměstská zástavba

struktura zástavby:
o
areálové uspořádání
OSx – TĚLOVÝCHOVA A SPORT, SPECIFICKÁ
Hlavní využití:
Plochy využívané pro činnosti a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb
občanů.
Přípustné využití:
– pozemky pro tělovýchovu a sport - např. víceúčelová hřiště, hřiště pro specifické sporty
–
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
–
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně různých forem (např. veřejná, izolační)
Nepřípustné využití:
–
činnosti, pozemky staveb a zařízení, které narušují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty
stanovené právními předpisy nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
–
nepřípustné je zastavovat nebo jiným způsobem zmenšovat pozemky stávajících hřišť pro jiný
způsob využití, než je hlavní využití
–
bydlení
Podmíněně přípustné využití:
– pozemky staveb a zařízení, které slouží jako sociální a technické vybavení a tvoří doplňkovou
funkci k hlavnímu sportovnímu využití, včetně staveb jako jsou klubovny apod., za podmínky, že
nedojde k narušení krajinného rázu
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby,
maximálně však 2 NP

intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území stanovené v kap. C2 a C.3

charakter zástavby:
o
příměstská zástavba

struktura zástavby:
o
areálové uspořádání
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F.2.6. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (U)
Hlavní využití:
Plochy veřejných prostranství (jako náměstí, ulice, tržiště, veřejná zeleň, parky a další), které jsou
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání (a to bez ohledu na vlastnictví k této
ploše). Zprostředkovávají bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a
zastavitelných plochách.
Přípustné využití:
–
pozemky náměstí, návsí, ulic s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších
–
zastávky a zálivy hromadné dopravy
–
cyklistické stezky, pěší stezky, odpočinkové plochy, dětská hřiště
–
pozemky související sídelní zeleně
–
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Nepřípustné využití:
–

činnosti, stavby a zařízení, které narušují bezpečný pohyb osob, kvalitu prostředí nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně; které brání hlavnímu využití

Podmíněně přípustné využití:
–
stavby, zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku
osob (např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním
posezením, tržiště apod.) za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem odpovídají
významu a charakteru daného prostoru
–

předzahrádky v případě, že nedojde k narušení obrazu obce a veřejného prostoru

F.2.7. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ (Z)
ZP – VEŘEJNÁ ZELEŇ, PARKY
Hlavní využití:
Parkově upravené plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou okrasných dřevin, které plní funkci
kompoziční a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídla.
Přípustné využití:
–
pozemky veřejně přístupné zeleně
–
pozemky pro pěší a cyklostezky
–
objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly, veřejná WC,
kiosky, dětská hřiště, vodní prvky a plochy, naučné stezky apod.
Nepřípustné využití:
– činnosti, stavby a zařízení, které výrazně zmenšují biologicky aktivní plochy, narušují kvalitu
prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a které jsou v rozporu s hlavním využitím
Podmíněně přípustné využití:
–
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a parkovací plochy,
manipulační plochy, místa pro kontejnery, obslužné komunikace v případě, že nedojde k
potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné
s odpočinkovými aktivitami

ZZ – ZELEŇ ZAHRAD
Hlavní využití:
Plochy plní funkci doplňkově produkční a kompoziční a obvykle vytvářejí přechod zástavby do krajiny.
Přípustné využití:
–
zahrady a záhumenky, sloužící pro oddych a samozásobitelské hospodaření
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Nepřípustné využití:
–
činnosti, stavby a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně
Podmíněně přípustné využití:
–
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, např. odstavné a parkovací plochy,
manipulační plochy, obslužné komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky v případě, že není
potlačena hlavní funkce a není snížena kvalita prostředí ve vymezené ploše
–
činnosti, zařízení a stavby související s aktivitami rekreace a zahrádkaření (například stavby
sloužící aktivitám zahrádkaření, stavby pro chovatelství, altány, hřiště, bazény, přístřešky, seníky,
kůlny, stavby typu stodol) v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení kvality
prostředí ve vymezené ploše
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách bude respektovat výškovou hladinu okolní zástavby,
maximálně však 1 NP + podkroví

intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných i zastavitelných plochách – zastavěná plocha pozemku max. 20%

charakter zástavby:
o
příměstská zástavba, v místních částech venkovská

struktura zástavby:
o
volné uspořádání zástavby
ZI – ZELEŇ OSTATNÍ A IZOLAČNÍ
Hlavní využití:
Plochy zeleně, které plní zejména funkci izolační a kompoziční.
Přípustné využití:
–
–
–
–
–

pozemky zeleně koncipované s důrazem na izolační a kompoziční funkci, s odpovídající šířkou a
vhodnou druhovou skladbou jednotlivých pater dřevin (šířka pásu zeleně min. 3 m)
pozemky zeleně přírodního charakteru
související dopravní a technická infrastruktura
dětská hřiště, odpočinkové plochy
vodní prvky a plochy, protipovodňová a protierozné opatření, revitalizace vodních toků

Nepřípustné využití:
–

činnosti, stavby a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně; které zamezují hlavnímu využití

Podmíněně přípustné využití:
–
–
–

pozemky zemědělského půdního fondu (tj. orná půda, louky, pastviny, sady, zahrady), za
podmínky, že nedojde ke snížení kvality prostředí souvisejícího území (např. hlukem, prašností,
zápachem apod.)
veřejná prostranství, veřejná zeleň, zahrady v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a parkovací plochy,
manipulační plochy, místa pro kontejnery, obslužné komunikace v případě, autobusové zastávky,
že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše
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F.2.8. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (SV)
Hlavní využití:
Plochy slouží k umísťování pozemků staveb výroby a skladování, které svým provozem nesnižují
kvalitu životního prostředí souvisejícího území a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby.
Přípustné využití:
–
–
–
–
–
–
–

pozemky staveb a zařízení smíšeného charakteru – zejména výroby, výroby netovárního
charakteru (např. pro řemeslnou a jinou lehkou výrobu, služby a skladování)
přípustná je pouze taková polyfunkčnost využití pozemků, při které se nebudou následným
provozem jednotlivé funkce navzájem obtěžovat nad přípustnou míru, přičemž pro posuzování je
rozhodující stávající stav popř. již vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení
maloobchodní a obchodní provozy
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
sběrná místa komunálního odpadu
fotovoltaické elektrárny
pozemky veřejných prostranství a sídelní zeleně

Nepřípustné využití:
–
–
–
–

–

činnosti, stavby a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu životního prostředí souvisejícího území, a to
zejména vzhledem ke stanovenému způsobu využití okolního území
nepřípustné jsou činnosti, stavby a zařízení, které mohou způsobit zhoršení kvality podzemních
vod a vodních toků
případné dosažené hodnoty negativních vlivů na okolní životní prostředí musí být na hranicích
smíšených výrobních ploch výrazně nižší, než limitní hodnoty, stanovené pro tyto negativní vlivy
zvláštními právními předpisy a normami (např. hygienické limity aj.)
nepřípustné jsou zejména provozy jako např. kafilérie nebo veterinární asanační ústavy, zařízení
ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů, zařízení k fyzikíálně chemické
úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů, průmyslové provozy na
zpracování železných kovů, neželezných kovů, recyklace kovového šrotu, stavby pro skladování
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a pesticidů, nebezpečných pro životní
prostředí apod.
bioplynové stanice

Podmíněně přípustné využití:
–

–

–

pozemky staveb a zařízení občanského vybavení (např. pro kulturu, stravování, ubytování,
diskotéky, restaurace, ubytovny, ubytovací zařízení) i jiného komerčního občanského vybavení, a
to pouze v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně (nad limitní hodnoty stanovené
právními předpisy) ovlivňovat tyto stavby a zařízení
pozemky staveb a zařízení zemědělství v případě, že svým provozováním a technickým
zařízením nenarušují (nad limitní hodnoty stanovené právními předpisy) užívání staveb a zařízení
ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou
nadměrně nezvyšují dopravní zátěž v území
bydlení za podmínky, že se jedná např. o majitele, správce nebo o osobu zajišťující ostrahu a
v tom případě ve stavbě, kde kromě např. dílny, výrobny apod. je umístěn byt tzv. služební
(majitele, popř. ostrahy), vztahují se hygienické limity hluku pouze k chráněnému vnitřnímu
prostoru daného bytu; hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný
venkovní prostor stavby se na takovou stavbu nevztahují; takové byty nelze pronajímat k bydlení
dalším osobám.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o

určující je výška výrobního objektu, objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány
budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant
v krajině
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intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území stanovené v kap. C2 a C.3
charakter zástavby:
o
příměstská zástavba
struktura zástavby:
o
areálové uspořádání

F.2.9. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V)
VP – PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
Hlavní využití:
Plochy slouží pro umístění průmyslových areálů a areálů pro skladování.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb pro lehkou výrobu a skladování

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

sběrná místa komunálního odpadu

–

pozemky sídelní zeleně

–

fotovoltaické elektrárny

Nepřípustné využití:
–
–
–

–
–

činnosti, stavby a zařízení, které jsou ve střetu s hlavním a přípustným využitím, nesouvisí a
nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím
nepřípustné jsou činnosti, stavby a zařízení, které mohou způsobit zhoršení kvality podzemních
vod a vodních toků
nepřípustné jsou zejména provozy jako např. kafilérie nebo veterinární asanační ústavy, zařízení
ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů, zařízení k fyzikíálně chemické
úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů, průmyslové provozy na
zpracování železných kovů, neželezných kovů, recyklace kovového šrotu, stavby pro skladování
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a pesticidů, nebezpečných pro životní
prostředí apod., které by zatěžovaly životní prostředí negativními vlivy nad přípustné limity
stanovené právními předpisy a normami;
bioplynové stanice
bydlení, ani majitele nebo správce nebo osoby zajišťující ostrahu

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
určující je výška výrobního objektu, objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány
budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant
v krajině
intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území stanovené v kap. C2 a C.3
charakter zástavby:
o
příměstská zástavba
struktura zástavby:
o
areálové uspořádání

o
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VZd – ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA DROBNÁ
Hlavní využití:
Plochy slouží pro umístění zemědělských a lesnických staveb pro malokapacitní zemědělskou a
lesnickou výrobu.
Přípustné využití:
–

stavby a zařízení pro malokapacitní zemědělskou a lesnickou výrobu

–

pozemky a stavby pro chovatelství

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

pozemky sídelní zeleně

Nepřípustné využití:
–

činnosti, pozemky staveb a zařízení, které narušují hlavní využití, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním využitím

Podmíněně přípustné využití:
–

řemeslná a jiná drobná výroba, za podmínky, že jejich využití bude slučitelné s hlavním využitím
a že nebudou okolní prostředí (za hranicemi vymezené plochy ) zatěžovat negativními vlivy nad
limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy

–

bydlení za podmínky, že se jedná např. o majitele, správce nebo o osobu zajišťující ostrahu a
v tom případě ve stavbě, kde kromě např. dílny nebo drobné výrobny je umístěn byt tzv. služební
(majitele, popř. ostrahy), vztahují se hygienické limity hluku pouze k chráněnému vnitřnímu
prostoru daného bytu; hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný
venkovní prostor stavby se na takovou stavbu nevztahují; takové byty nelze pronajímat k bydlení
dalším osobám

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
o
určující je výška výrobního objektu
o
objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty a stavby
přizpůsobené svým vzhledem i objemem tradičním venkovským hospodářskýmh objektům,
aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území stanovené v kap. C2 a C.3

charakter zástavby:
o
venkovská zástavba

struktura zástavby:
o
areálové uspořádání

VS – DROBNÁ PRŮMYSLOVÁ VÝROBA, SLUŽBY
Hlavní využití:
Plochy slouží pro umístění drobné výroby, řemesel a služeb výrobního charakteru.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb pro drobnou výrobu a skladování

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

–

pozemky staveb pro řemeslnou a jinou drobnou výrobu, služby

–

izolační zeleň, vyhražená zeleň

–

fotovoltaické elektrárny
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Nepřípustné využití:
–
–
–

činnosti, pozemky staveb a zařízení, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím,
nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím
činnosti, stavby a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu životního prostředí souvisejícího území
nepřípustné jsou činnosti, stavby a zařízení, které mohou způsobit zhoršení kvality podzemních
vod a vodních toků

Podmíněně přípustné využití:
–

bydlení za podmínky, že se jedná např. o majitele, správce nebo o osobu zajišťující ostrahu a
v tom případě ve stavbě, kde kromě např. dílny nebo výrobny apod. je umístěn byt tzv. služební
(majitele, popř. ostrahy), vztahují se hygienické limity hluku pouze k chráněnému vnitřnímu
prostoru daného bytu; hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný
venkovní prostor stavby se na takovou stavbu nevztahují; takové byty nelze pronajímat k bydlení
dalším osobám

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

výšková hladina zástavby:
určující je výška výrobního objektu, objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány
budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant
v krajině
intenzita využití pozemků:
o
v zastavěných plochách není stanovena, v zastavitelných plochách a plochách přestavby
platí doplňující podmínky využití území stanovené v kap. C2 a C.3
charakter zástavby:
o
příměstská zástavba
struktura zástavby:
o
areálové uspořádání, pokud se nejedná o dostavbu proluky, nebo kompaktní uspořádání
zástavby

o




F.2.10. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D)
DS – SILNIČNÍ DOPRAVA
Hlavní využití:
Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní
infrastrukturou.
Přípustné využití:
–
pozemky pro činnosti, stavby a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na
stávající komunikace, – silnice, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy,
protihluková opatření, opatření proti přívalovým dešťům apod.
–
pozemky pro účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty
–
pozemky pro dopravní terminály, zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla
–
pozemky zařízení technické infrastruktury
–
pozemky pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES, krajinná zeleň
–
nezbytné asanační úpravy
–
pozemky pro odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže
Nepřípustné využití:
–
činnosti, stavby a zařízení, které narušují hlavní využití a plynulost dopravy
Podmíněně přípustné využití
–
budování inženýrských sítí a účelových komunikací za podmínky co nejkratšího možného křížení
s navrženou plochou
–
čerpací stanice pohonných hmot, včetně doprovodných funkcí, pokud svým provozováním a
technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu
prostředí souvisejícího území (nad limitní hodnoty stanovené právními předpisy)
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–

podzemní garáže za podmínky, že vjezdy a výjezdy nenaruší pěší provoz a nevytvoří dopravní
závadu

DU – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE, STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
Hlavní využití:
Plochy veřejně přístupných účelových komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí a pozemků
v sídle a krajině a umožňující bezpečný průchod krajinou.
Přípustné využití:
–
pozemky účelových komunikací, manipulační plochy
–
cyklistické a pěší stezky a trasy, odpočívadla
–
doprovodná a izolační zeleň, ÚSES
Nepřípustné využití:
–
činnosti, pozemky staveb a zařízení, které narušují hlavní využití
DZ – DRÁŽNÍ DOPRAVA
Hlavní využití:
Plochy dopravní infrastruktury sloužící pro situování staveb a zařízení drah.
Přípustné využití:
–
–
–

plochy obvodu dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně
stavby a zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty,
provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov
pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití:
–

činnosti, pozemky staveb a zařízení, které narušují hlavní využití a plynulost dopravy

Podmíněně přípustné využití:
- dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že je slučitelná a tedy neznemožňuje hlavní
a přípustné využití
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ: DC – ČERPACÍ STANICE PHM; DG - HROMADNÉ A ŘADOVÉ GARÁŽE;
DP – PARKOVIŠTĚ
Hlavní využití:
Plochy zahrnují zpravidla pozemky odstavných a parkovacích stání, garáží, čerpací stanice
pohonných hmot.
Přípustné využití:
–
odstavné a parkovací plochy, hromadné a řadové garáže, čerpací stanice pohonných hmot
–
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství
–
veřejná a izolační zeleň
–
stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například veřejné WC, kiosky
Nepřípustné využití:
–
činnosti, stavby a zařízení, které nijak nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným
využitím
Podmíněně přípustné využití:
–
odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily v případě, že svým provozováním nenarušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území (nad
limitní hodnoty stanovené právními předpisy)
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F.2.11. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T)
TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VŠEOBECNÁ
Hlavní využití:
Plochy slouží činnostem a pro umisťování staveb a zařízení, které souvisejí se zajištěním obsluhy
území technickým vybavením – infrastrukturou.
Přípustné využití:
–

–
–
–

pozemky technické infrastruktury – vedení inženýrských sítí, stavby a s nimi provozně
souvisejících zařízení technického vybavení (např. vodojemů, čistíren odpadních vod, trafostanic,
energetických vedení, komunikačních vedení, veřejné komunikační sítě, elektronických
komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody...)
pozemky staveb a zařízení pro nakládání s odpady (ne však zpracovávání nebo vícekapacitní
skladování odpadů), např. sběrné dvory,
pozemky související dopravní infrastruktury
pozemky ochranné a izolační zeleně

Nepřípustné využití:
–

činnosti, pozemky staveb a zařízení, které narušují a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným
využitím

TP – HRÁZE POLDRŮ
Hlavní využití:
Plochy slouží pro činnosti, stavby a zařízení, které slouží zajištění území proti přívalovým dešťům a
místním záplavám.
Přípustné využití:
–
–
–

pozemky staveb pro hráze suchých poldrů a stavby a zařízení s nimi provozně související
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
ochranná a izolační zeleň

Nepřípustné využití:
–

činnosti, pozemky staveb a zařízení, které nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným
využitím

F.1.12. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (N)
NV – VODNÍ PLOCHY A TOKY
Hlavní využití:
Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládání s vodami.
Přípustné využití:
–
–
–
–
–
–

vodní plochy, koryta vodních toků a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití
související dopravní a technická infrastruktura, např. účelové komunikace
pozemky, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, pro ochranu proti vodě jako
přírodnímu živlu
plochy sloužící pro udržení vody v krajině, revitalizaci vodních toků
doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES, krajinná zeleň
pozemky sloužící jako pláže, odpočivadla, stezky pro pěší a cyklisty

Nepřípustné využití:
–

činnosti, pozemky staveb a zařízení, které znemožňují hlavní a přípustné využití nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně, nad přípustnou míru narušují kvalitu životního prostředí a dále
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které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodní režim,
nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
–

oplocení

Podmíněně přípustné využití:
–

činnosti a zařízení související s rybářstvím nebo rekreací v případě, že budou minimalizovány
negativní dopady do vodního režimu - čistoty vod

NO – PLOCHY PRO PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Hlavní využití:
Plochy slouží k zajištění podmínek pro ochranu před škodlivými účinky vod zejména jako přírodního
živlu.
Přípustné využití:
–
–
–
–
–

plochy - pozemky staveb a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, pro ochranu proti vodě
jako přírodnímu živlu (např. protipovodňové stavby a opatření)
plochy sloužící pro udržení vody v krajině, revitalizaci vodních toků
doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES, krajinná zeleň
plochy sloužící jako pláže, odpočivadla, stezky pro pěší a cyklisty
související dopravní a technická infrastruktura, např. účelové komunikace

Nepřípustné využití:
–

činnosti, pozemky staveb a zařízení, které znemožňují hlavní využití, nad přípustnou míru
narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, dále které negativně ovlivňují
kvalitu a čistotu vody, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

–

oplocení

Podmíněně přípustné využití:
–

činnosti a zařízení související s rybářstvím nebo rekreací v případě, že budou minimalizovány
negativní dopady do vodního režimu a čistoty vod

F.2.13. PLOCHY PŘÍRODNÍ (E)
Hlavní využití:
Plochy sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území a pro ochranu přírody a
krajiny.
Přípustné využití:
–

zemědělská půda, lesy, krajinná zeleň, vodní plochy a toky

–

využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním
podmínkám

Nepřípustné využití:
–

změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území
zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s
nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí
těchto ploch v ÚSES

–

jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo
územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich

–

rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin
apod., mimo činností podmíněných

–

oplocení
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Podmíněně přípustné využití:
–

pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení,
účelové komunikace, ČOV včetně oplocení atd.; umístěny mohou být jen při co nejmenším
zásahu a narušení funkčnosti biocentra

–

umožnit zřizování vodních ploch a ploch pro zalesnění při splnění zákonných podmínek

–

jiné využití, jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES

–

trvalé travní porosty a extenzivní sady, podmínkou je zatravnění sadů a neoplocování pozemků

Na pozemky PUPFL, nacházející se v plochách přírodních (E), platí i podmínky platné pro
plochy lesní (L).

F.2.14. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P)
Hlavní využití:
Plochy slouží zejména pro hospodaření na ZPF.
Přípustné využití:
–

hospodaření na ZPF

–

zařízení a jiná opatření související s hospodařením na ZPF

–

související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury

–

účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na
lyžích a na saních

–

opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území

–

opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a
protierozní opatření, výstavba malých vodních nádrží a poldrů

Nepřípustné využití:
–

všechny činnosti, pozemky staveb a zařízení kromě výše uvedených a podmíněně přípustných
(nepřípustná je např. výstavba objektů rodinné rekreace, dále objektů, které by mohly sloužit
k bydlení, rekreaci, oplocení kromě případů uvedených jako podmíněně přípustné)

Podmíněně přípustné využití:
–

pouze stavby nezbytně nutné pro myslivost, ochranu přírody, dostavby a přístavby malého
rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy stavby o max. 20% její
prvotně zkolaudované plochy)

–

změny druhů pozemků v rámci ZPF, za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a
snížení ekologické hodnoty území, např. sad, zahrada, ale nepřípustné je oplocení ve volné
krajině, oplocení takto vzniklých sadů a zahrad bude možné pouze tehdy, pokud tato zahrada
nebo sad budou přímo navazovat na zastavěné území a do jejich výměry max. 2000 m2

–

plochy pro zalesnění:
o

za předpokladu, že se nejedná o I. tř. ochrany ZPF

o

do cca 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL

o

do cca 1ha na plochách, jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že
nebude zalesněním narušena ekologická diverzita
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F.2.15. PLOCHY LESNÍ (L)
Hlavní využití:
Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činností souvisejících s touto hlavní funkcí.
Přípustné využití:
–

hospodaření na PUPFL

–

účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na
lyžích a na saních

–

činnosti, stavby a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace
ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a
protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny

–

v lokalitě na Klucanině nad vodojemem (poblíž archeologického nálezu šibenice – tzv. šibeniční
vrch na Trnci) umožnit umístění drobné sakrální stavby a odpočinkové plochy pro mobiliář –
zejména lavičky a situování naučné stezky. Předpokládaný zábor PUPFL do 0,05 ha a umístění
bude upřesněno na základě studie, která je v současné době rozpracována.

Nepřípustné využití:
–

všechny činnosti, stavby a zařízení kromě uvedených v hlavním, přípustném a podmíněně
přípustném využití (nepřípustná je např. výstavba objektů rodinné rekreace, dále objektů, které by
mohly sloužit k bydlení, rekreaci…)

–

oplocení

Podmíněně přípustné využití:
– stavby a zařízení včetně informačních tabulí za podmínky, že slouží pro hospodaření v lese, pro
myslivost a ochranu přírody, popř. souvisí s rekreačním pohybem v krajině
– pozemky staveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že jsou nezbytně nutné a
nenaruší stabilitu okolních porostů
– přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že budou malého rozsahu
(nárůst výměry max. 20 % plochy původní stavby)
– výstavba malých vodních nádrží a poldrů za podmínky, že slouží vodohospodářským účelům

F.2.16. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (S)
SX – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – KRAJINNÁ ZELEŇ
Hlavní využití:
Plochy slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot, tvoří je plochy rozptýlené
zeleně v krajině, liniová zeleň.
Přípustné využití:
–
–
–
–
–

pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízy, meze, kamenice)
pozemky v různé fázi sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky
pozemky pro zachování ekologické stability území - ÚSES
opatření a stavby přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová
a protierozní opatření, revitalizace vodních toků,
související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby technické infrastruktury,
manipulační plochy

Nepřípustné využití:
–
–
–
–

činnosti, stavby a zařízení narušující hodnoty území
činnosti, opatření, stavby a zařízení snižující ekologickou hodnotu území
zalesňování za účelem hospodaření
oplocení
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Podmíněně přípustné využití:
–
–
–

dosadba autochtonních dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost
biotopu
účelové komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky v případě, že nesnižují kvalitu biotopu
výstavba malých vodních nádrží a poldrů za podmínky, že nebudou intenzivně hospodářsky
využívané (chov ryb, drůbeže a sportovní rybářství) a nedojde ke zhoršení prostupnosti krajiny

SM – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ
Hlavní využití:
Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy
v území.
Přípustné využití:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

přirozené a přírodě blízké ekosystémy (např. trvalé travní porosty, krajinná zeleň)
související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury,
manipulační plochy
účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na
lyžích a na saních
opatření pro zachování ekologické rovnováhy území
opatření a stavby přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová
a protierozní opatření
pozemky staveb pro ochranu přírody
výstavba malých vodních nádrží a poldrů
realizace ÚSES
zemědělské pozemky, do doby realizace SM řádně využívat v souladu s kategorií druhů pozemků
(dle KN). Jedná se zejména o plochy nad zastavitelným územím v lokalitách Hony za Kukýrnou a
pod Květnicí

Nepřípustné využití:
–
–
–

všechny činnosti, stavby a zařízení kromě uvedených v hlavním, přípustném a podmíněně
přípustném využití (nepřípustná je např. výstavba objektů rodinné rekreace, dále objektů, které
by mohly sloužit k bydlení, rekreaci)
činnosti narušující ekologickou rovnováhu území
oplocení

Podmíněně přípustné využití:
–
–
–

nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, myslivost (např. včelíny, seníky,
výběhy, ohrady, přístřešky a napajedla)
přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy stavby
o max. 20% prvotně zkolaudované plochy)
plochy pro zalesnění do cca 1ha v plochách navazujících na stávající PUPFL, na plochách,
jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL, v případě, že se nejedná o nivní louky a za
předpokladu, že nebude zalesněním narušena ekologická diverzita

RS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – SADY, ZAHRADY
Hlavní využití:
Plochy využívané k zemědělskému a pěstitelskému využití.
Přípustné využití:
–
–

sady a zahrady ve volné krajině, bez oplocení, kromě případů uvedených jako podmíněně
přípustné
související dopravní a technická infrastruktura
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Nepřípustné využití:
–
–

činnosti, stavby a zařízení narušující okolní krajinu a hodnoty území
činnosti, stavby a zařízení neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití
(nepřípustné jsou např. objekty bydlení, rodinné rekreace)

Podmíněně přípustné využití:
–

oplocení a nezbytně nutné stavby související s hlavním využitím, za podmínky, že jejich pozemky
přímo navazují na zastavěné území nebo zastavitelné plochy

SR – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – REKREAČNÍ
Hlavní využití:
Plochy sezónního charakteru v krajině, které slouží oddechu, sportu, rekreaci a pobytu v přírodě.
Přípustné využití:
–
–
–

stavby a zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro
snižování ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury,
pěší a cyklistické stezky, účelové komunikace, běžecké tratě

Nepřípustné využití:
–
–
–

činnosti, stavby a zařízení narušující okolní krajinu a hodnoty území
činnosti, stavby a zařízení neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití
(nepřípustné jsou např. objekty rodinné rekreace)
oplocení, kromě případů uvedených jako podmíněně přípustné

Podmíněně přípustné využití:
–
–

technická zařízení, stavby a zařízení, které zlepší podmínky využití území pro rekreaci, sport a
cestovní ruch (např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra, případně i nezbytné
oplocení apod.) za podmínky, že nenaruší krajinný ráz a přírodní hodnoty území
zařízení a jiná opatření pro výcvik psů, případně i nezbytné stavby včetně oplocení, za podmínky,
že nenaruší krajinný ráz a přírodní hodnoty území

F.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání,
základních podmínek ochrany krajinného rázu.

včetně

Podmínky prostorového uspořádání


výšková hladina zástavby
–

výšková hladina zástavby v zastavěném území a plochách změn (zastavitelné a
přestavbové plochy):

–

výšková hladina zástavby je stanovena v kap. F.2 Podmínky využití území, pokud není
stanovena a v kap. C.2 Zastavitelné plochy a C.3 Plochy přestavby, doplňující podmínky
využití území, které jsou pro stanovení výškové hladiny v jednotlivých plochách určující

–

o

pro město Tišnov (k. ú. Tišnov) – je stanovena výšková hladina pro novou zástavbu
rodinnými domy max. 2 NP + podkroví a pro novou zástavbu bytovými domy max.
3 NP + podkroví, nebo ustupující podlaží, pokud není jinak (konkrétněji) stanovena
(viz odkaz na kap. F.2, C.2, C.3 ve výše uvedeném textu a zároveň pak uvedené
podmínky pro stanovení výškové hladiny zástavby v textu následujících odstavců)

o

pro části Jamné, Hájek, Hajánky a Pejškov – je
zástavbu rodinnými domy max. 1NP + podkroví

stanovena výšková hladina pro

zvyšování podlažnosti v zastavěném území je přípustné pouze na základě posouzení
souladu s charakterem okolní zástavby a podmínky nezhoršení pohody bydlení a ochrany
krajinného rázu
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–

v plochách, u kterých je stanoven požadavek na zhotovení územní studie a prověření
vlivu na krajinný ráz, bude maximální výšková hladina zástavby upřesněna touto územní
studií

–

definice podkroví - pro účely použití v územním plánu Tišnov se podkrovím rozumí takové
podlaží, které má pouze střešní nebo vikýřová okna (s výjimkou oken ve štítových zdech)
a jehož svislé stěny navazující na šikmý strop jsou max. 1,4 m vysoké. Pokud územní
plán připouští ustupující podlaží, tak s podmínkou, že nebudou narušeny hodnoty území,
definované v kapitole B.2.1. Ochrana a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot území a
B.2.2. Ochrana a rozvoj přírodních hodnot území a krajinného rázu.

–

výstavba a rekonstrukce výškových staveb – např. větrných elektráren, rozhleden,
průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových
stanic mobilních operátorů a dále staveb dopravní infrastruktury musí být předem
projednána s ČR – Ministerstvo obrany – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Odbor územní správy majetku Brno, a výstavba výškových staveb bude posouzena
z hlediska vlivu na krajinný ráz

intenzita využití pozemků
–





intenzita využití pozemku určuje podíl zastavěné plochy pozemku a případně podíl
zeleně na pozemku a je vyjádřena v procentech. Pro stabilizované území není stanovena,
pro plochy změn (zastavitelné plochy a plochy přestavby) je stanovena v kap. F.2
Podmínky využití území, pokud není stanovena v kap. C.2 Zastavitelné plochy a C.3
Plochy přestavby

charakter zástavby
–

území zásadního významu pro charakter města – zahrnuje historické jádro, zástavbu
kolem hlavního centrálního prostoru – náměstí, kde se mísí jednak historické stavby,
z větší části památkově chráněné, s původní zástavbou a výjimečně i s novodobými
zásahy do původní struktury (typové bytovky a typová občanská vybavenost sídlištního
charakteru). Sjednocujícím prvkem v tomto roztříštěném prostoru může být veřejná zeleň
a citlivá úprava veřejných prostranství.

–

příměstská zástavba – území zahrnuje ostatní zástavbu města, mimo vymezené
historické jádro, řadovou zástavbu rodinných domů, dvojdomky i sólo domy přízemní až
dvoupodlažní, vily a bytové domy různé výškové hladiny. Zástavba vytváří náměstí, ulice,
městské prostory a vytváří podstatnou část současně zastavěného území. Navržená
zástavba respektuje urbanistickou strukturu, navazuje na zastavěné území a svou kvalitou
nezhoršuje životní prostředí.

–

venkovská zástavba – je vymezena na území místních částí. Zástavbu tvoří převážně
přízemní rodinné domy nebo selské usedlosti, převažuje řadová zástavba se sedlovými
střechami, na dochované původní parcelaci. Navržená zástavba respektuje venkovský
charakter sídel, přizpůsobuje se původní zástavbě výškovou hladinou, použitými
přírodními materiály, tvarem střech a respektováním urbanistické struktury.

struktura zástavby
–

kompaktní uspořádání – souvislá zástavba, ve které stavby na sebe bezprostředně
navazují ve formě řad, uzavřených nebo otevřených bloků, která tvoří uliční fronty nebo
má výrazně ucelenou hranici vůči okolní zástavbě, zástavba pouze s minimálními
pozemky, nebo bez pozemků.

–

řadové uspořádání – souvislá zástavba řadová nebo samostatně stojící domy, zástavba
respektuje uliční prostor nebo prostor vymezený obslužnou komunikací

–

volné uspořádání – zástavba nemusí respektovat uliční prostor, nebo prostor vymezený
obslužnou komunikací, pro strukturu zástavby jsou určující kompoziční záměry nebo
terénní konfigurace

–

areálové uspořádání – zástavba je volně seskupená v areálu, někdy i oploceném nebo
jinak vymezeném
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doplňující podmínky prostorového uspořádání zástavby
–

pozemek menšího rozsahu – (plochy bydlení B, BR, BH) – podmíněně přípustné využití 2
související občanské vybavení komerčního charakteru – velikost pozemku max. 2000 m

–

přístavby stávajících staveb malého rozsahu – (plochy zemědělské P, plochy lesní L,
plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské SM) – podmíněně přípustné využití
– max. 20% původního plošného rozsahu stavby

–

zastavěná plocha pozemků v plochách pro individuální rekreaci (RI) múže být max. 20 %
z plochy pozemku, a to jak v zastavitelných plochách, tak v zastavěném území

–

malé vodní nádrže – (plochy zemědělské P, plochy lesní L, plochy smíšené
nezastavěného území – zemědělské SM, plochy smíšené nezastavěného území –
krajinná zeleň SX) – podmíněně přípustné využití – plochy do 1,0 ha

Podmínky ochrany krajinného rázu, ochrany a rozvoje hodnot území


respektovat podmínky ochrany hodnot území a ochrany krajinného rázu, definovaných v kap. B.2
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území



nová zástavba bude respektovat navrženou výškovou hladinu z důvodu ochrany obrazu města, u
stávající zástavby bude zohledněna výšková hladina okolní zástavby



přechod zástavby do krajiny musí respektovat podmínku, že zástavba navrhovaná na vnějších
okrajích zastavěného území musí být situována vždy tak, aby do volného území byla orientována
nezastavěná část stavebního pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod
zástavby do krajiny ozeleněním



stavby pro bydlení situovat v minimální vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků. Tuto
vzdálenost je možné zmenšit pouze na základě souhlasu orgánu ochrany lesa.



není přípustná výstavba nových samostatných staveb pro bydlení v zastavěném území i v
zastavitelných plochách bez přímého přístupu a příjezdu z veřejného prostranství a mimo stávající
nebo stanovenou uliční čáru, pokud není jinak navrženo územním plánem, regulačním plánem
nebo územní studií,



všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být vybaveny
zelení, rozsah bude upřesněn podrobnější dokumentací



stavby pro výrobu a skladování (výrobní a průmyslové objekty) a zemědělské stavby nesmí
narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku
nežádoucích pohledových dominant v krajině; plochy pro výrobu a skladování a plochy smíšené
výrobní, situované ve vazbě na krajinu, odclonit po obvodu izolační zelení



plošný rozvoj zástavby místních částí omezit s ohledem na možnost narušení původní
urbanistické struktury, respektovat přízemní zástavbu se sedlovými střechami a využitelným
podkrovím, návaznost na prostorovou a objemovou skladbu, měřítko, funkci a charakter místního
prostředí



u hlavních dopravních tepen kromě protihlukových opatření preferovat činnosti a umístění staveb
a zařízení nevyžadující zvýšenou ochranu proti hluku, např. občanské vybavení komerční, služby
apod.



realizovat protipovodňová opatření podél řeky Svratky



při realizaci zastavitelných ploch i přestavbách na k. ú. Tišnov využívat s ohledem na přírodní
podmínky (terén) intenzivní zástavbu s vytvářením městského prostředí
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G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Vymezeno v grafické části dokumentace ve výkresu č. I. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací.

G.1.1. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
V rámci územního plánu jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření níže uvedených, nevylučuje možnost vymezit další
veřejně prospěšné stavby, opatření příp. asanace v navazující územně plánovací dokumentaci.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY:
Dopravní infrastruktura
Identifikace
VPS
VD 2
VD 3
VD 4
VD 5
VD 6
VD 7
VD 8
VD 9
VD 11
VD 12
VD 13
VD 14
VD 15
VD 16

Charakteristika VPS

Katastrální území

Identifikace a využití
plochy v ÚP

úprava trasy silnice II/385 a III/385 22 Hradčany včetně
staveb a zařízení s ní souvisejících
úprava trasy silnice II/379 Drásov včetně staveb a
zařízení s ní souvisejících
křižovatka Riegrova včetně staveb a zařízení s ní
souvisejících
křižovatka Brněnská včetně staveb a zařízení s ní
souvisejících
křižovatka u hasičské zbrojnice včetně staveb a zařízení
s ní souvisejících
propojení silnic II/377 a III/3773 včetně staveb a zařízení
s ním souvisejících
účelová komunikace – Ostrovec včetně staveb a zařízení
s ní souvisejících
parkoviště v průmyslové zóně včetně staveb a zařízení
s ním souvisejících
cyklostezka směr Železné včetně staveb a zařízení s ní
souvisejících
cyklostezka u koupaliště včetně staveb a zařízení s ní
souvisejících
rozšíření silnice III/377 11 – Hájek včetně staveb a
zařízení s ním souvisejících
křižovatka Drbalova, Lomnická včetně staveb a zařízení
s ní souvisejících
rozšíření veřejného parkoviště v ul. Riegrově včetně
staveb a zařízení s ním související
veřejné parkoviště a obratiště autobusů

Tišnov

P12 – DS

Tišnov

P13 – DS

Tišnov

P9 – DS

Tišnov

P10 – DS

Tišnov

P11 – DS

Tišnov

Z76 – DS

Tišnov

P15 – DS

Tišnov

Z77 – DP

Tišnov

Z67 – DU

Tišnov

Z68 – DU

Hájek u Tišnova

Z78 – DS

Tišnov

P18 – DU

Tišnov

P33 – DP

Hájek u Tišnova

Z 103 – DP
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Dopravní a technická infrastruktura
Identifikace
VPS

VDT 1

VDT 2

VDT 3

VDT 4

VDT 5

VDT 6

VDT 7

VDT 8

VDT 9

VDT 10

VDT 11

VDT 12

Charakteristika VPS
(v rámci veřejného prostranství se navrhují inženýrské
sítě pro obsluhu příslušných lokalit technickou
infrastrukturou a dopravní infrastrukturou včetně staveb a
zařízení s nimi souvisejících)
veřejné prostranství pod Květnicí – vodovod, kanalizace,
plynovod, elektro, místní komunikace včetně chodníků a
parkovacích a odstavných stání včetně staveb a zařízení
s nimi souvisejících
veřejné prostranství Hony za Kukýrnou – vodovod,
kanalizace, plynovod, elektro, místní komunikace včetně
chodníků a parkovacích a odstavných stání včetně
staveb a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství u hřbitova – vodovod, obslužná
komunikace včetně chodníků a parkovacích a
odstavných stání
veřejné prostranství pod Květnicí – kanalizace, plynovod,
elektro, místní komunikace včetně chodníků a
parkovacích a odstavných stání a včetně dalších staveb
a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství v průmyslové zóně Díly pod Městem
– vodovod, kanalizace, plynovod, elektro, místní
komunikace včetně chodníků a parkovacích a
odstavných stání a včetně dalších staveb a zařízení
s nimi souvisejících
obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Díly pod
Městem – vodovod, kanalizace, plynovod, elektro,
obslužná komunikace včetně chodníků a parkovacích a
odstavných stání a včetně dalších staveb a zařízení
s nimi souvisejících
veřejné prostranství mezi železnicí a vlečkou – vodovod,
kanalizace, plynovod, elektro, místní komunikace včetně
chodníků a parkovacích a odstavných stání a včetně
dalších staveb a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství v průmyslové zóně Mlýnisko –
vodov, kanalizace, plynovod, elektro, obslužná
komunikace včetně chodníků a parkovacích a
odstavných stání a včetně dalších staveb a zařízení
s nimi souvisejících
veřejné prostranství Za Humny – Jamné – (vodovod,
kanalizace, plynovod, elektro), místní komunikace včetně
chodníků a parkovacích a odstavných stání
veřejné prostranství pro lokality Z10 a Z11 – Jamné –
vodovod, kanalizace, plynovod, elektro , místní
komunikace včetně chodníků a parkovacích a
odstavných stání a včetně dalších staveb a zařízení
s nimi souvisejících
veřejné prostranství V Zahrádkách – Jamné – vodovod,
kanalizace, plynovod, elektro, místní komunikace včetně
chodníků a parkovacích a odstavných stání a včetně
dalších staveb a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství Hájek – vodovod, plynovod, elektro,
místní komunikace včetně chodníků a parkovacích a
odstavných stání a včetně dalších staveb a zařízení
s nimi souvisejících
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Katastrální území

Identifikace a využití
plochy v ÚP

Tišnov

Z84 – U

Tišnov

Z92 – U

Tišnov

Z80 – U

Tišnov

Z73 – U

Tišnov

Z82 – U

Tišnov

Z 83 – U

Tišnov

Z81 – U

Tišnov

Z85 – U

Jamné u Tišnova

Z90

Jamné u Tišnova

Z86

Jamné u Tišnova

Z87

Hájek u Tišnova

Z88, Z89
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VDT 13

VDT 14
VDT 15
VDT 16

VDT 17
VDT 18
VDT 19
VDT 20
VDT 21
VDT 22
VDT 23

veřejné prostranství Pejškov – vodovod, plynovod,
elektro, místní komunikace včetně chodníků a
parkovacích a odstavných stání a včetně dalších staveb
a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství – ulice Drbalova – chodník, inž. sítě,
včetně dalších staveb a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství – ulice U Náhonu - chodník, inž. sítě
včetně dalších staveb a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství – ulice Svatopluka Čecha – chodník,
inž. sítě včetně dalších staveb a zařízení s nimi
souvisejících
veřejné prostranství – ulice Majorova – chodník, inž. sítě
včetně dalších staveb a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství – ulice Hybešova – chodník, inž. sítě
včetně dalších staveb a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství – ulice Alšova – chodník, inž. sítě
včetně dalších staveb a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství – ulice Purkyňova – chodník, inž.
sítě včetně dalších staveb a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství – ulice Revoluční – chodník, inž. sítě
včetně dalších staveb a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství – ulice Mrštíkova – chodník, inž. sítě
včetně dalších staveb a zařízení s nimi souvisejících
veřejné prostranství – rodinné domy pod Klucaninou –
chodník, inž. sítě včetně dalších staveb a zařízení s nimi
souvisejících

Pejškov u Tišnova

Z91

Tišnov

P19 – U

Tišnov

P20 – U

Tišnov

P21 – U

Tišnov

P22 – U

Tišnov

P23 – U

Tišnov

P24 – U

Tišnov

P25 – U

Tišnov

P26 – U

Tišnov

P27 – U

Tišnov

Z93 – U

Charakteristika VPS

Katastrální území

Identifikace a využití
plochy v ÚP

vodovod – propojení VDJ Květnice s vodovodním řadem
v ulici K Čimperku včetně dalších staveb a zařízení s nimi
souvisejících
vodovod - propojení VDJ Klucanina s vodovodním řadem
v ulici Hornické včetně dalších staveb a zařízení s nimi
souvisejících
vodovod - propojení vodovodu v ulici Olbrachtova
s vodovodem v ulici U Svratky včetně dalších staveb a
zařízení s nimi souvisejících
vodovod – Pejškov včetně dalších staveb a zařízení
s ním souvisejících
kanalizace – odpadní vody z lokality Za Mlýnem včetně
dalších staveb a zařízení s ní souvisejících
kanalizace – dešťová kanalizace v ulici Na Rybníčku
včetně dalších staveb a zařízení s ní souvisejících
otevřené koryto – Pod Klucaninou včetně dalších staveb
a zařízení s ním souvisejících
přeložka nadzemního vedení vn – Hony za Kukýrnou
včetně dalších staveb a zařízení s ní souvisejících
přeložka nadzemního vedení vn – u silnice k Železnému
včetně dalších staveb a zařízení s ní souvisejících
přeložka nadzemního vedení vn – Mlýnisko včetně
dalších staveb a zařízení s ní souvisejících
přeložka VTL plynovodu – Mlýnisko včetně dalších
staveb a zařízení s ní souvisejících

Tišnov

grafické vymezení

Tišnov

grafické vymezení

Tišnov

grafické vymezení

Pejškov u Tišnova

grafické vymezení

Tišnov

grafické vymezení

Tišnov

grafické vymezení

Tišnov

Z95 – NV

Tišnov

grafické vymezení

Tišnov

grafické vymezení

Tišnov

grafické vymezení

Tišnov

grafické vymezení

Technická infrastruktura
Identifikace
VPS
VT 1

VT 2

VT 3

VT 4
VT 5
VT 6
VT 7
VT 8
VT 9
VT 10
VT 11
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Identifikace
VPS
VT 12
VT 16
VT17
VT18

Charakteristika VPS

Katastrální území

Identifikace a využití
plochy v ÚP

VTL plynovod včetně regulační stanice – Pejškov včetně
dalších staveb a zařízení s ním souvisejících
hráz suchého poldru Pod Klucaninou včetně dalších
staveb a zařízení s ní souvisejících
vodovod, kanalizace, podzemní vedení vn včetně dalších
staveb a zařízení s nimi souvisejících
podzemní vedení vn včetně dalších staveb a zařízení
s nimi souvisejících

Pejškov u Tišnova

grafické vymezení

Tišnov

Z94 – TP

Tišnov

grafické vymezení

Tišnov

grafické vymezení

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Založení prvků ÚSES a optaření ke snížení ohrožení území povodněmi
Identifikace
VPO
VPO 1
VPO 2
VPO 3
VPO 4
VPO 5
VPO 6

VPO 7

VPO 8

Charakteristika VPO
doplnění LBK Květnice – Klucanina
doplnění LBK Květnice – Klucanina
doplnění LBK Květnice – Klucanina
doplnění LBK Květnice – Čimperek
doplnění LBK 7 – Jamné
protipovodňová opatření kolem vodního toku
Svratky I. včetně staveb a zařízení s nimi
souvisejících
protipovodňová opatření kolem vodního toku
Svratky II. včetně staveb a zařízení s nimi
souvisejících
protipovodňová opatření kolem vodního toku
Svratky III. včetně staveb a zařízení s nimi
souvisejících

Katastrální území

Identifikace a využití
plochy v ÚP

Tišnov
Tišnov
Tišnov
Tišnov
Jamné u Tišnova
Tišnov

1 – SX
2 – SX
3 – SX
4 – SX
Z65 – NO

Tišnov

Z63 – NO

Tišnov

Z64 – NO

ASANACE A ASANAČNÍ OPATŘENÍ
Nebyly v řešeném území vymezeny.

H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.
PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, OBČANSKÉ VYBAVENÍ, VEŘEJNÁ ZELEŇ
Identifikace
VPS
veřejných
prostranství
P1

P2

Charakteristika VPS
a veřejných prostranství

veřejné prostranství – Hony za Kukýrnou

veřejné prostranství – ul. Brněnská

Územní plán Tišnov

Katastrální území,
parcelní čísla

Tišnov – 2466/115; 2466/129;
2466/130; 2466/252; 2466/ 255;
2466 / 257
Tišnov – 1806/7

Identifikace a
využití plochy
v ÚP
Z99 – U

P29 – U
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Předkupní právo bude uplatněno ve prospěch Města Tišnov na pozemky v k. ú. Tišnov, které jsou
uvedeny výše v tabulce v tomto oddílu H.

I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona


V rámci Hodnocení vlivu ÚP na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000
bylo zjištěno, že řešení územního plánu nevyvolává potřebu stanovení kompenzačních opatření
podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

J. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a
stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek
pro jeho prověření
V územním plánu nejsou plochy a koridory územních rezerv vymezeny.

K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno dohodou o parcelaci
V řešeném území nejsou vymezeny rozvojové lokality, které budou řešeny dohodou o parcelaci.

L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkresu č. I. 1 Výkres základního členění
území.


u vymezených ploch bude předmětem řešení:
o rozsah a způsob uspořádání zástavby, včetně maximální výškové hladiny zástavby
o obsluha území dopravní a technickou infrastrukturou, včetně nakládání s odpady a umístění
plochy (shromažďovacího místa) pro tříděný komunální odpad
o vymezení veřejného prostranství (odpočinkové plochy pro oddych a setkávání občanů, bez
pozemních komunikací) o odpovídající výměře dle platné legislativy
o střety s trasami technické infrastruktury a ostatními limity využití území

V řešeném území budou prověřeny územní studií tyto rozvojové lokality:
ozn. plochy
Z1 BR,
Z2 BR,
Z3 BR,
Z4 BR,
Z44 ZP,
Z45 ZP,
Z46 ZP,
Z92 U,

katastrální způsob využití území
území
Tišnov
Plochy bydlení –
bydlení individuální BR
Plochy sídelní zeleně –
veřejná zeleň, parky ZP
Plochy veřejných
prostranství U, Plochy
tělovýchovy a sportu,
specifické – OSx

Územní plán Tišnov

doplňující podmínky pro zpracování územní studie
- územní studie navrhne rozmezí využití pozemků, tzn.
podíl zastavěných ploch a ploch zeleně, průměrnou
velikost parcely RD, podíl veřejné zeleně v lokalitě a
poměr ploch zastavěných rodinnými domy
- orientačním podkladem pro zpracování územní studie
bude zpracovaná dokumentace „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ od
zpracovatele LÖW spol. s r. o.

72

Z101 OSx
Z5 BR,
Z6 BR

Tišnov

Z8 SO

Tišnov

Z41B VP

Tišnov

P5 SO

Tišnov



Plochy bydlení –
bydlení individuální BR

- územní studie navrhne rozmezí využití pozemků, tzn.
podíl zastavěných ploch a ploch zeleně, průměrnou
velikost parcely RD, podíl veřejné zeleně v lokalitě,
Plochy smíšené obytné - územní studie navrhne rozmezí využití pozemků, tzn.
SO
podíl zastavěných ploch a ploch zeleně, průměrnou
velikost parcely RD, podíl veřejné zeleně v lokalitě a
poměr ploch zastavěných rodinnými domy a bytovými
domy,
- orientačním podkladem pro zpracování územní studie
bude zpracovaná dokumentace „Preventivní hodnocení
krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ od
zpracovatele LÖW spol. s r. o.
Plochy výroby a
- v rámci navržené plochy VP řešit plochy dopravní
skladování – průmyslová infrastruktury v průmyslové zóně Díly pod Městem,
výroba VP
nástupní prostor do průmyslové zóny, veřejnou zeleň a
parkování pro návštěvníky mezi silnicí II/385 a vlastní
plochou pro výrobu
- územní studie prověří vliv na krajinný ráz
Plochy smíšené obytné - územní studie navrhne plošné a prostorové regulativy
SO
(zejména výškovou hladinu zástavby, intenzitu využití
pozemku )
- konkrétní záměr na ploše P5 bude detailně posouzen
z hlediska vlivu záměru na krajinný ráz

Lhůta pro pořízení územních studií, schválení možnosti jejich využití pořizovatelem a vložení
dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti, se stanovuje do 4 let od nabytí
účinnosti ÚP Tišnov.

M. Vymezení
architektonicky
nebo
urbanisticky
významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt.
ÚP významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt nevymezuje.

N. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Pořadí změn v území (etapizace výstavby) bylo stanoveno pro plochu Z41B, která spolu se sousední
plochou Z41A vytváří jednu souvislou plochu pro rozvoj průmyslové zóny Díly pod městem. Vzhledem
k nadměrnému rozsahu (cca 15,5 ha), byla plocha rozdělena a její využitelnost podmíněna
vyčerpáním ploch pro výrobu v ostatních lokalitách.
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O. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu
výkresů k němu připojené grafické části
OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU TIŠNOV
I. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
A. Textová část (společná pro celé město Tišnov) – 74 stran
B. Grafická část (část Tišnov) – 8 výkresů
I.1 Výkres základního členění území
I.2 Hlavní výkres
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
I.4 Dopravní infrastruktura
I.5a Technická infrastruktura – zásobování vodou
I.5b Technická infrastruktura – odkanalizování
I.5c Technická infrastruktura – energetika, spoje
I.6 Výkres stanovení pořadí změn v území
B. Grafická část (části Jamné, Hájek, Hajánky) – 5 výkresú
I.1 Výkres základního členění území
I.2 Hlavní výkres
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
I.4 Dopravní infrastruktura
I.5 Technická infrastruktura – vodní hospodářství, energetika, spoje
B. Grafická část (část Pejškov) – 5 výkresů
I.1 Výkres základního členění území
I.2 Hlavní výkres
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
I.4 Dopravní infrastruktura
I.5 Technická infrastruktura – vodní hospodářství, energetika

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
C. Textová část odůvodnění (společná pro celé město Tišnov) – 177 + 265 (Příloha č.1 k odůvodnění
územního plánu Tišnov) stran Odůvodnění ÚP.
D. Grafická část odůvodnění (část Tišnov) – 3 výkresy
II.7 Koordinační výkres
II.8 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II.9 Výkres širších vztahů (společný pro celé území města)
D. Grafická část odůvodnění (části Jamné, Hájek, Hajánky) – 3 výkresy
II.6 Koordinační výkres
II.7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II.9 Výkres širších vztahů (společný pro celé území města)
D. Grafická část (část Pejškov) – 3 výkresy
II.6 Koordinační výkres
II.7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II.9 Výkres širších vztahů (společný pro celé území města)

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 50 000

Nedílnou součástí obsahu Územního plánu Tišnov je Příloha č. 1 k odůvodnění územního
plánu Tišnov – Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění a Vyhodnocení připomínek.
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