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Úvod
VYhodnocení uPlatňováni územního plánu včetně vylrodnocení změn podnrinek. na
základě který'ch byl Územní plán vydán (§ 5 odst, 6 stavebního zákona). á vyhodnocení
PříPadných nepředpokládaných negativniclr dopadů na udržitelný rozvoj území.
ProblémY k řeŠení v Územním plánu vyplívající zúzemné analytických podkiadů.
VYhodnocení souladu Úzenrního plánů s politikou územního rozvoje a úzenrně plánovací
dokumentací r,ydanou krai em.
Prokázání nemoŽnosti r.'yužít vytnezené zastavitelné plochy a vyhodnocerrí potř.eby
r'l'mezení nových zastavitelných ploch podle §55 odst, 4 stal,ebního rákorru,
PokYnY Pío Zpracování návrhu změny územního plánu. r, rozsahu zad,ánizměny.
PoŽadavk} a Podmínky plo vyhodlrocení vlivů návrhu změn\, ťrzenrníhó plánu na
udrŽitelný rozvoj Území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona). pokud je požadováno
1'Yhodnocení l'lir'Ů rra životní prostředí nebo nelze vvloučit vý,známný n.gatiuní vliv na
evropsky vý-znamnou lokalitu nebo ptačí oblast.
PoŽadavkY na zpíacoyání variant řešení návrhu změny územního plánu_ je-li zpracol,ání
variant vyžador.áno.
Návrh na Pořizení nor'ého územniho plánu. pokud ze skutečností ur,edených pod písmen,v
a) aŽ d) vyplyne potřeba znrěny_ která podstatně oviir,ňuje koncepci územní piárru.
PoŽadavkY na elinrinaci. minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na uilržitelný
rozvoj ÚzemÍ. pokud b,vl 1' l,e r' 1'ho dno c ení up 1 atňol. ání územního pl ántr i; isterry
Návrh1,na aktualizaci zásad územního rozvoje
Závět
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A. Úvod
úzerrrní plán Kravsko (dále jen ..ÚP Kral,sko'') byl poř,ízen dle zákona č. 183/2006 Sb.. o

územním plánor.ání a star.ebním řádu (dále jen stavební zákon) r,e znění pozdějších předpisŮ.

Byl lydán Zastupitelstvem obce Kravsko a nab.vl irčinnosti dne 14. 7 .2012.

B. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně lyhodnoceni změn podmíneko na
základě kteých brl územní plán rydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona),, a

ryhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadŮ na udrŽitelný
rozvoj území.

o Stabilizované ploch.v jsou r,l,užívány ve shodě s požadavk_v územního plárru.

o Využití zastar,itelných ploch r.r,mezených UP Kral,sko je uvedeno v následující
tabulce:

. v_vhodnocení dalších navrhovaných změn v kraiině r,rámci koncepce uspořádání

krajiny je uvedeno v následující tabulce a navazujícím textu

Další navrlrované změny izemí, které spočívaií v rrávrhu ploch zemědělských - v_vhrazených

Zz a ploch snríšených nezastar,ěného ťrzemí SN dosud realizovány nebyly. Realizor,án dosud

neb,vl USES.

o koncepce dopravní infrastruktury: navrlrované místní, účelové zenrědělské
komunikace a navrhovaná místní komunikace nemotoror,á dosud realizovánl,nebyly.

Zprál,a o uplatňor-ání ÚP Kral,sko

Označení
plochy Způsob využití plochy

Vj,měra
(ha) Vvhodnocení využiti plochy

Bv-1 plocha bydlení - venkovské Bv 1.73 Vr užita z 8096.

Bv-2 plocha b1,,dlení - venkovské Bv 3.00 Dosud nerl,užita.

Bv-4 plocha bi,dlení - venkovské Br 1.28 Dosud nevl,užita.

Bv-5 plocha by,dlení - venkovské Bv 2.56 Vl,užito z2OoÁ.

Bv-6 plocha b_vdlení - venkovské Bv 0.44 Dosud nev;,užita.

Bv-7 plocha b,vdlení - venkovské Bv 0,l5 Dosud nerl,užita,

Bm-1 plocha bydleni - městské Bnr q? Dosud nevl,užita,

So_1 plocha smíšená ob},tná SO 0.52 Dosud nevl,užita.

Rz plocha tekreace - v zahradách 0,4,| Dosud nevl,užita,

VS-1 plocha výrobl,a skladování VS 2.10 Dosud nevyužita.

D
plocha dopravní infiastruktury pro
přeložku silnice I/38

3.53 Dosud nevl,užita.

Označení
plochy ZpŮsob využiti plochy

Vj,,měra
(ha) Vl,hodnocen í r,yužití plochy

PŘv-2 plocha přírodní - vodni PŘv 0.90 probihá realizace vodní nádrž.

PŘv-3 ploclra příroclní - vodní PŘv 1.14 probíhá realizace vodní nádrž.



Koncepce tec}rrrické iilliastruktun,
- úzenrním plánem navrhor.ané dobudor.ání splaškové kanalizace po cele obci

b1,lo zreaiizor,áno
bvia provederra navrhor,aná přeložka vedení VN v lokalitě Rl,bník
b,l,i1 zrealizol ány inženýrské sítě pro výstavbu rodinný-ch domů v lokalitě
Rybnik

o v uplynulénr období byla zl,eřejrrě prospěšných staveb a opati,ení vymezených v Úp
Kravsko realizor,ána přeložka vedení VN l, lokalitě Rybrrík.

C. Problémy k řešení v územním plánu ryplývajícízúzemné analytických podkladů

V ÚAP ORP Znojmo. které bylr,aktualizovány r,listopadu 2014"jsou na územi obce Kravsko
iderrtifikován,v problémy k řešení r, ítzemním plánu. Vyhodnocení. jak jsou zohledněny v ÚP
Krar,,sko. je ul,edeno l, následující tabulce.

Problémy Jejich řešení v ÚP
Brorvntjeld částareálu
bývalé keramické továrn;,
severně od obce. zámek
Kravsko

Plocha s bÝvalou továrnou na výrobu keranrikyje vyrnezenajako stabilizovaná
plocha smíšená l,ýrobní. UP umožňuje její využití k q,robnínl účelůnr. ale i pro
občanské vl,bavení a služby,
Plocha se zámkenl je v_r,mezena_iako stabilizovaná plocha občanského vr,,bavení
s nrožností vlužití pro ubytování. i další občanské lŤbar,ení nesnižtrjící kvalitrr
pťostředí. dále připouští podnikatelskou činttost , pokud nebude narušovat pohodrr
bvdlení.

Casté dopravní neliod_v na
křižovatce silnic Il38 a
III/4082ó

UP umožiuje ťrprav;, stávajicích silnic srněřujících k řešení bezpečnosti silničnílro
provozu,

Není dobudovárra
splašková kanalizace po
ceié obci

UP Kravsko umožňqie dobudování splaškové kanalizace. V současné dobějejiž
splašková kanalizace realizována po celé obci.

Neq,hovujicí stav
povrchových a
podzemních vod
z hlediska koncentrací
rlrrsičnan ů

UP navrhl likvidaci splaškových vod prosfřednictvím splaškové kanalizace s_iejich
čištěním na Čov Dobšice. stavba splaškové kanalizace již b1,la realizována po celé
obci. Splaškové vod1., jsou prostřednictvírn kanalizačního sběrače odváděrrv na
čoV Dobsice.

Mírné znečištění ovzduší
prachem z poli vlivenr
věttné eroze

UP rrrnožňu_ie provedení protierozních opatření ve všech plochách nezastavěného
území.

Na dešťovou kanalizaci je
napojeno cca 40oÁ
obt,vatei.

UP upředrrostňuje likvidaci dešťových vod prostřednictvím vsakťt, Neznemožňuje
dobudování dešťové kanalizace v obci.

Ohrožení přívalovými
srážkarni. ohroženi

]:[TJ 
erozíz polí ze

UP umožňuje provedení protieroznich a protipovodliolÝch opatření r,e všech
plochách nezastavěného úzenrí.

Uzemí ekologick1,
rrestabilní.

UP navrhuje doplnění zeleně v krajině nejen i,ešením USES, ale i návrhem doplnění
daiší zeleně v krajině.

Nedostatek pracovníclr
pi,íležitostí.

UP stabilizuje stávající plochy vl,užívané pro rrrobní účel,v, i ploclr1," které
v minulosti k výrobním účelům sloužily. ale dnes jsou opuštěné (část areálu bývalé
keranrické továrny"). Navrhu_ie v návaznosti na stávaiíci zenrědělský a vÝrobni areál
r,ýchodně od obce zastavitelnou plochu pro r,lrobu. Tírn vy,,tváří předpokladl.pro
umístění vÝrobních aktivit v obci a pro vznik pracovních příležitostí. Podmínkarrri
v_vužití urnožňuje v plochách pro bl,diení provozovny slučitelné s bydlenírrr a

ubl.tovací služby.
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D. Yl,hodnocení soularlu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem

9.1. V,vhodrrocení soirladu s Politikou ťlzemního rozvoje. r,e zrrění aktualizace č. 1
UP,Kravsk9 je v souladu s Poiitikou územnílro rozvoje ČR. r,e znění aktualizace č. 1 (dále též
..PUR"). Ilzemí obce Krar.sko neleží r,žádné rozvojové oblasti ani rozvojor,é ose či
specifické obiasti rymezené PÚR. Xeteží v trase transevropských víceťrčelovýlch koridorťr,
koridorů r.ysokor},chlostních tratí- koridorú dálrric a rl,chlostních silnic. koridorů r,odní
dopravy. koridorů elektroenergetikv. koridorů VVTL plynovodů" koridorů pro dálkovod1,,. ÚP
naplňuje požadavky republikorých priorit územního plánor,ání stanovené PÚn.

D,2 Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozl,oje Jihomoravského kraje
Zásady ťtzenrního rozvoje Jihomorar.ského kraje (dále též ..ZÚn JMK',) byl_v vl,dárry
Zastupitelstvern Jihomoravského kraje s účinností od 3, 1 1 , 2016.
Podle ZUR .IMK neleží území obce v rozl,ojové oblasti nebo ve specifické oblasti
nadmístního r,ýznatnu.
Na úzenrí obce Kravsko zasahuje dle ZÚR JMK tato plocha a koridor nadrnístnílro r,ýznanru -
nadregionální biocentrum NRBC-29 a koridor pro silniční dopravu - ZÚF. zpřesněný koridor
kapacitní silnice 58 z politik1" ťtzenrního rozvoje l,ynrezením koridorii silnice I/38
soznačenínr DS07. VÚP Kravsko je lymezeno nadregionální biocerrtrum soznačením
NRBC Jankovec 29. které odpor,ídá zpřesnění zmiňovaného nadregionálnílro biocentra
l, ZÚR JMK. V ÚP Krar,sko je lymezen koridor dopral,ní infrastruĚtury D. který svý-m
urnístěním odpor,ídá zpřesnění koridoru pro silnični dopravu DS07 ze ZÚRJMK.
I.]zen,lí obce Kravsko leží dle ZUR JMK v krajinném tl,pu Jevišovickérn. ÚP Kravsko řeší
úkol.v pro územni plánování. které pro zmiňovaný krajinný typ stanovují ZÚn rrrar. ÚP
Kravsko připouští 1, plochách nezastavěného území doplnění krajinné zeleně. a tim vy.tr,áří
územní podnrínky pro ekologicky významné segmenty krajiny s cílem členění souvislých
ploch orné půdy. Vytr,áři podmíŇ"v pro revitalizační opatření na vodníclr tocích tinr- že je
sil,mi podmínkarni umožňuje. ÚP Kravsko v plochách výroby a sklador.ání a plocháóh
smíšenýclr r,,ýrobních. r,e kterých lze předpokládat prostoror,ě a r,ýškol.ě výrazné stavby.
stanovil podmínky prostoror.élro uspořádání. {Jrčil rrraxinrální výšku staveb tak. ab1. nemohly
vzniknout nežádorrcí dominanty v krajině.
Na území obce Kravsko zasalruje v ZÚR JMK vymezená r,eřejně prospěšná stavba - silnice
I/38 Blížkovice (lrranice kraje) - Znojmo s označením DS07. V ÚP Kravsko je r,l,tnezena
veřeině prospěšná stavba - přeložka silnice 1/38- která odpovídá znriňovarré veřejně prospěšné
StaYbě r, ZUR.lMK.

E. Prokázání nemožnosti využít lrymezené zastavitelné plochy a lryhodnocení potřeby
v__vmezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona

ÚP Kravsko obsahrrje dostatek zastavitelrých ploch. které dosud nebyly 1,1,užit1,. Vytnezovat
další zastavitelné ploch,v nerrí potřeba.

F. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zaďánízměny

Znrěnu ÚP Kravsko není potřeba v současné době pořizovat.

Z,pr ál, a <> uplalňor,ání ÚP Krav sko



G. Požadavk}, a podmínk1, pro rr.r-hodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na
udrŽitelný ron,oj území (§ 19 odst. 2 stavetlního zákona), pokud je požadováno
ryhodnoceni vlivŮ na životní prostředí nebo nelze vyloučit rÝznamnÝ vliv na
evropslry,rýznamnou lokalitu či ptačí oblast

Vl'hodnocení návrhu změnl'územního plánu na udržitelrrý rozvoj území. vylrodnocení vlivťr
na Životní prostředí. el,ropsk1,- r,ýznamnou lokalitu či ptači oblast nebude požado,i áno. nebot'
v současné době není potřeba pořizovat znrěnu Úzenrního plárru Kravsko.

H. PoŽadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, ie-li
zpracování variant lyžadováno

Zněna územního plánu neni pořizována.

I. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokutl ze skutečností uvedených pod
písmeny A. aŽ D. ryplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci
územního plánu.

Nový Úzetnní plán není třeba pořizovat. Ze skutečností uvedených pod písmeny A. až D.
nevl'plývá potřeba změny. která by podstatně ol,livňol.ala koncepci úzenrního plánu.

J. PoŽadavk_v na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na
udrŽitelný rozvoj území, pokud byly ve rl,hodnocení uplatňování územního plánu
zjištěny.

Ve r'.vhodnocení uplatňor,ání Územního plárru Krar.sko neb1,ly zjištěny negativní dopadl,na
udržitelrrý rozvoj území,

K. Nlávrh na aktualizaci zásad územního rozr.oje

Návrh na aktualizaci ZÚR.lMK rrení uplatňor,án.

L. Závér

Tento návrh zprávv o uplatňovániÚzemního plánu Kravsko bude ve smyslu trst. § 55 odst. 1

stavebního zákonaprojednán podle požadal,ků uvedených l, ust 55 odst. 1 stavebního zákana.
Po té bude předložen Zastupitelstvu obce Kravsko ke schválení dle § 6 odst. 5 písrn. e) ve
spo.jení s § 55 odst. 1 stavebtrího zákona.

Zpráta o uplatňol,ání ÚP Kravsko


