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Příloha k veřejné vyhlášce č.j. MK/9218/14/OI – Přehled změn v dokumentaci návrhu ÚP Kuřim 

Po společném jednání o 2. návrhu ÚP Kuřim byly provedeny následující úpravy dokumentace: 

A. NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

1. na základě požadavku a souhlasu  KHS JMK byly upraveny body 8.1. a 8.6. textové části výroku ÚP; 

2. na základě požadavků a souhlasu  OŽP MÚ Kuřim byl upraven návrh ÚP Kuřim takto: 

 byl doplněn lokální biokoridor procházející podél Mozovského potoka (výkres I/02.1, schéma I/S1, 
bod 7.8.3. textové části výroku); 

 byl doplněn přehled území s ochranou přírody včetně schématu těchto území do kap. 7. textové 
části odůvodnění a seznam podkladů. 

3. na základě požadavku Ministerstva obrany byly upraveny body 14.2, 14.3., 14.4., 14.5. a 14.6. textové 
části výroku ÚP (informace o zájmových územích MO v plochách určených pro zpracování regulačních 
plánů). 

B. NA ZÁKLADĚ PODNĚTŮ SOUSEDNÍCH OBCÍ – NEBYLY PROVEDENY ÚPRAVY 

C. NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK SPRÁVCŮ SÍTÍ A JINÝCH ORGANIZACÍ 

1. na základě připomínky a souhlasu Českých drah a.s. byla přestavbová plocha dopravní infrastruktury 
G100 změněna na plochu stabilizovanou a byl zrušen koncepční prvek „hromadná garáž“ označený DK-
06 (výkres I/02.1., bod 6.3.6. textové části výroku ÚP); zároveň byla v tomto duchu opravena textová 
část odůvodnění ÚP včetně schémat (kap. D 6.3.6.); 

D. NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK JINÝCH SUBJEKTŮ 

1. na základě připomínky společnosti Dahlhausen CZ spol. s r.o. byla doplněna zastavitelná plocha 
výroby a skladování A127 (výkres I/02.1); ve vazbě na to byla upravena kap. E textové části odůvodnění 
ÚP (vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF) a dále tabulka s bilancemi vymezených ploch uvedená 
v kap. D 8. textové části odůvodnění ÚP. 

E. NA ZÁKLADĚ STANOVISEK A POŽADAVKŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU JMK 

1. na základě stanoviska a souhlasu OŽP KÚ JMK (ochrana ZPF) byl upraven bod 15.1. textové části 
výroku ÚP se stanovením etapizace využití zastavitelných ploch; pro přehlednost bylo do výroku ÚP 
doplněno Schéma etapizace (I/S2) a do kap. D 15. textové části odůvodnění ÚP byla doplněna 
schémata jednotlivých etapizací; 

2. na základě stanoviska a souhlasu OŽP KÚ JMK (ochrana přírody a krajiny) byl upraven návrh ÚP 
Kuřim takto: 

 byly upraveny bod 8.14.2.a) a 8.14.3.a) textové části výroku ÚP (podmínky využití ploch lesních – 
byly doplněny podmínky „mimo zvláště chráněná území dle §14 zákona č. 114/1992 Sb.“); 

 byla upravena kap. B 1.4. textové části odůvodnění ÚP (upraveny texty týkající se ochrany přírody); 

 byla doplněna kap. D 7. textové části odůvodnění ÚP o přehled území s ochranou přírody včetně 
schématu těchto území; 

3. na základě stanoviska a souhlasu OD KÚ JMK byl upraven návrh ÚP Kuřim takto: 

 byl upraven bod 11.1.1. textové části výroku ÚP (podobnější specifikace ploch územních rezerv pro 
dopravní infrastrukturu); 

 výrok ÚP byl doplněn o plochu pro zpracování územní studie US-09 (bod 13.1. textové části výroku 
ÚP, výkres I/01);  
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 byl upraven bod 14.6.e) textové části výroku ÚP (doplněn požadavek na řešení dopravního 
připojení území na silnici II. třídy); 

 byla doplněna kap. D 6.3.5. odůvodnění ÚP (doplnění textu týkajícího se napojení Záhoří na I/43, 
popis řešení ÚP ve vztahu k napojování rozvojových ploch přiléhajícím k silnicím II. třídy); 

 byl upraven bod 8.9.1. textové části výroku ÚP (podmínky využití ploch dopravní infrastruktury); 

 byl upraven bod 9.1.1. textové části výroku ÚP (podrobnější specifikace veřejně prospěšných 
staveb pro dopravní infrastrukturu). 

F. NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S NADŘÍZENÝM ORGÁNEM ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (OÚPSŘ KÚ JMK) 

 byla upravena kap. B textové části odůvodnění ÚP (Vyhodnocení koordinace využívání území 
z hlediska širších vztahů) – doplnění zmínky o významu rekreačního využití příměstské krajiny ve 
vazbě na požadavek PÚR ČR; doplnění širších vztahů pěší a cyklistické dopravy včetně 
návazností; úprava a doplnění textu týkajícího se záměrů na rozvoj dopravní infrastruktury 
obsažených v ÚAP JMK; úprava textu týkajícího se územního systému ekologické stability (vazba 
na krajskou oborovou dokumentaci Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES 
a na ÚAP JMK a dále popis návazností lokálního ÚSES na okolní území); 

 byla upravena kap. D 6.3. textové části odůvodnění ÚP (zmínky o potenciálních nadmístních 
záměrech silniční infrastruktury včetně silnice R43, vazba na ÚAP JMK); 

 byla doplněna kap. D 6.3.2. textové části odůvodnění ÚP (širší vztahy cyklistické dopravy včetně 
návazností na okolní území); 

 byly doplněny kap. D 6.3.3. a D 6.3.4. textové části odůvodnění ÚP (vztah ÚP k nadmístnímu 
záměru modernizace trati č. 250); 

 byla doplněna kap. D 6.3.5. textové části odůvodnění ÚP (upraveny zmínky o silnicích I/43 a R43 
včetně variant nových řešení a případně o severním a jižním obchvatu, doplněna vazba na PÚR ČR 
a ÚAP JMK); 

 byla doplněna kap. D 6.4.2. textové části odůvodnění ÚP (u prvku PP-06 doplněna zmínka 
o související variantě R43); 

 byla upravena kap. D 7. textové části odůvodnění ÚP (zpřesnění odkazů na krajskou oborovou 
dokumentaci Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES);  

 byla přepracována kap. F 1. textové části odůvodnění ÚP (výčet záležitostí nadmístního významu, 
které nejsou řešeny v ZÚR); 

G. NA ZÁKLADĚ  PŘIPOMÍNEK  MĚSTA KUŘIMI  

 bylo upraveno vymezení územní rezervy UR02 pro dopravní infrastrukturu v severní části řešeného 
území tak, aby ochránila také území pro jednu z variant vedení silnice R43 (varianta 
„Optimalizovaná MŽP“) – územní rezervy pro dopravní infrastrukturu tedy chrání území pro všechny 
záměry na rozvoj silniční infrastruktury uvedené v ÚAP JMK 2013; ve vazbě na to byl upraven bod 
11.1.1. textové části výroku ÚP a kap. D 11.1.1. textové části odůvodnění ÚP (zpřesnění textů 
týkající se vymezení územních rezerv pro dopravní infrastrukturu) a dále upraven text v kap. E 1.3. 
odůvodnění ÚP (rozsah a účel vymezení územních rezerv pro dopravní infrastrukturu); 

 byl upraven bod 9.2.1. textové části výroku ÚP (výraz „veřejné vybavení“ byl nahrazen výrazem 
„občanské vybavení veřejné infrastruktury“; ve stejném duchu byla upravena kap. D 9.2. textové 
části odůvodnění ÚP;  

 byly upraveny body 8.12.3.d), 8.13.3.d), 8.14.3.f) a 8.15.3.d) textové části výroku ÚP (formulace 
upravena na „pozemky a stavby..., např. cyklistické stezky,...“); 

 byly upraveny body 8.12.2.c), 8.13.2.d), 8.14.2.b) a 8.15.2.c) textové části výroku ÚP (do 
přípustného využití ploch vymezených zejména v nezastavěném území byly doplněny „pozemky 
a stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury“); 
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 byly upraveny body 8.12.4.d), 8.13.4.d), 8.14.4.d) a 8.15.4.d) textové části výroku ÚP (formulace 
upravena na „pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů“); 

 byl upraven bod 2 d) textové části výroku ÚP (výraz „stavební pozemek“ byl ve všech případech 
nahrazen výrazem „pozemek“); 

 byl upraven bod 8.8.3.d) textové části výroku ÚP (výraz „v západní části“ byl nahrazen výrazem 
„v západní polovině“); 

 byla zrušena přestavbová plocha veřejných prostranství D035, území bylo zahrnuto do okolních 
ploch výroby a skladování (výkres I/02.1.); ve vazbě na to byla upravena kap. E textové části 
odůvodnění ÚP (vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF) a dále tabulka s bilancemi 
vymezených ploch uvedená v kap. D 8. textové části odůvodnění ÚP; 

 na části původní stabilizované plochy smíšené nezastavěného území G089 v rozsahu části 
stávajícího lesního pozemku, který je součástí lesa na Šiberné a zároveň je součástí územní 
rezervy UR03 pro dopravní infrastrukturu, byla vymezena nová stabilizovaná plocha lesní G108 
(zejména výkres I/02.1); 

 byl upraven bod 2 d) textové části výroku ÚP (oprava chybné formulace – výraz „pozemky staveb 
pro rodinnou rekreaci“ byl nahrazen výrazem „vymezování a využívání pozemků“); 

 byly upraveny body 2.o) a 8.6.2.a) textové části výroku ÚP (výraz „sportovní vybavení“ byl nahrazen 
jasnějším výrazem „tělovýchova a sport“); 

 byly upraveny body 4.4.4.a), 7.8.1., 7.8.2., 7.8.3. a 9.1.4.a) textové části výroku ÚP (úprava popisu 
způsobu vymezení územního systému ekologické stability – zjednodušeně: územní systém 
ekologické stability zahrnuje biocentra ÚSES, biokoridory ÚSES a interakční prvky ÚSES; tyto 
součásti se souborně nazývají „prvky ÚSES“); 

 byl upraven bod 6.1. textové části výroku ÚP (úprava formulace – výraz „prostupnosti obce“ 
nahrazen vhodnějším výrazem „prostupnosti řešeného území“ a dále výraz „rekreaci obyvatel 
města“ nahrazen obecnějším „rekreaci obyvatel“); 

 v bodě 8 textové části výroku ÚP v částech týkajících se prostorového uspořádání byl nahrazen 
výraz „stavby“ výrazem „zástavba“; 

 byl upraven bod 8.13.3.e) textové části výroku ÚP (formulace upravena na „oplocení, které neomezí 
průchodnost územím a nenaruší harmonické měřítko krajiny“); 

 byly upraveny body 8.8.3.h), 8.9.3.g), 8.10.3.e) a 8.15.3.f) textové části výroku ÚP (upravena 
formulace – výraz „využití této plochy či koridoru“ byl nahrazen výrazem „využití tohoto koridoru“); 

 byl upraven bod 9.2.1. textové části výroku ÚP (zpřesněn popis veřejně prospěšné stavby – 
doplněn text „stavby integrovaného záchranného systému, sběrného dvora a technických služeb“ 
a dále upraveno „...ve prospěch města Kuřimi“); 

 byl upraven bod 9.4. textové části výroku ÚP (na začátek doplněn text „Plochy a koridory pro...“; 

 byl upraven bod 13.1. textové části výroku ÚP (změna struktury a úprava textu týkajícího se 
územních studií); 

 upraveny body 14.2.f), 14.3.f), 14.4.f), 14.5.f) a 14.6.f) textové části výroku ÚP (do formulace bylo 
doplněno slovo „vymezí“); 

 upraven bod 14.4. textové části výroku ÚP (v úvodu opravena chybná formulace – byl zrušen 
nadbytečný výraz „území je vytvoření“). 

H. NA ZÁKLADĚ VLASTNÍ KONTROLY ZPRACOVATELE (POUZE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP) 

 byla upravena kap. A textové části odůvodnění ÚP (Pojmy) – upraveno vysvětlení výrazu „Hřeben“ 
a doplněno vysvětlení zkratky „ÚAP“; 

 byla upravena kap. B textové části odůvodnění ÚP (Vyhodnocení koordinace využívání území 
z hlediska širších vztahů) – zpřesnění týkající se Brněnské aglomerace; doplněno schéma 
znázornění řešeného území na podkladu turistické mapy; upraveny a doplněny texty týkající se 
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ochrany přírody a územního systému ekologické stability; doplněny odkazy na další relevantní 
kapitoly odůvodnění v rámci kap. D; 

 byla upravena kap. C textové části odůvodnění ÚP (Vyhodnocení účelného využití zastavěného 
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch) – upravena struktura kapitoly 
a doplněny další údaje o stavu území a východiska vyhodnocení; doplněn popis zastavěného 
území; kompletně přepracováno Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch; 

 byla upravena kap. D textové části odůvodnění ÚP (Komplexní zdůvodnění řešení) – v kap. 1.1.2. 
zpřesněn obsah dokumentace vypracované zpracovatelem; v kap. 1.2. doplněn kompletní obsah 
dokumentace a odůvodnění výkresu Koncepce technické infrastruktury; v kap. 4.2.1.f) upřesněna 
koncepce města sportu; v kap. 4.2.1.g) upřesněna formulace týkající se možných nadmístních 
záměrů na rozvoj dopravní infrastruktury; v kap. 4.2.8. upraven text týkající se řešení lokality 
Jihovýchod (G); v kap. 5 byl doplněn kompletní seznam podkladů; v kap. 5.1. bylo doplněno 
odůvodnění koncepce bydlení; v kap. 5.2.2. bylo doplněno odůvodnění koncepce sportovního 
vybavení; v kap. 5.2.3. bylo doplněno odůvodnění koncepce komerčního vybavení; v kap. 5.3. bylo 
doplněno odůvodnění koncepce výroby; v kap. 5.4. bylo doplněno odůvodnění koncepce 
individuální rekreace; v kap. 5.6. bylo doplněno odůvodnění koncepce systému sídlení zeleně; 
v kap. 5.7. byl doplněn komentář ke kartám struktur kuřimské zástavby; v kap. 6.1.1. bylo konkrétně 
zmíněno veřejné prostranství na hraně sportovního areálu a areálu TOS; v kap. 6.2. byly do 
seznamu podkladů doplněny webové stránky města Kuřimi, byl upraven a aktualizován výčet 
mateřských škol, upravena zmínka o SOŠ a SOU, upraveny zmínky o významném vodním toku 
Kuřimka a o suché retenční nádrži na Kuřimce a rozšířeno odůvodnění vymezení rozvojové plochy 
veřejného vybavení A095; v kap. 6.3. byl doplněn seznam podkladů (aktualizace TS Kuřim, jižní 
obchvat; TES Modernizace trati Brno – Havl. Brod; ÚAP JMK); v kap. 6.3.1. bylo doplněno 
odůvodnění koncepce pěší prostupnosti; v kap. 6.3.2. bylo doplněno odůvodnění koncepce 
cyklistické dopravy; v kap. 6.3.5. byl doplněn seznam silnic procházejících řešeným územím; v kap. 
6.4. byl doplněn seznam podkladů (ÚAP JMK) a upravena formulace týkající se pramene s kaplí 
sv. Jana; v kap. 6.4.5. byl upraven text odůvodnění koncepce odpadového hospodářství týkající se 
současného stavu; v kap. 7. byl upraven text týkající se rekreace v krajině a zmínky o lesích 
zvláštního určení na Horce a na Zárubě; v kap. 7.1., 7.2. a 7.6. byl doplněn stávající stav a 
východiska řešení; v kap. 7.6. bylo rozšířeno odůvodnění rozvoje rekreace v krajině; v kap. 8 byla 
vypuštěna irelevantní zmínka o metodice zpracování územních plánů MINIS, bylo doplněno 
vysvětlení účelu vymezení ploch výroby a skladování a byla doplněna tabulka bilancí celkových 
výměr ploch vymezených v ÚP; v kap. 9. byla upravena struktura textu v závislosti na odpovídajícím 
bodě 9. textové části výroku, částečně byl doplněn i obsah textu; v kap. 10 byl doplněn výraz 
„a k Pokynům pro zpracování nového návrhu ÚP Kuřim“; v kap. 16.1. bylo doplněno odůvodnění 
vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb; 

 byla upravena kap. E textové části odůvodnění ÚP (Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL) – v kap. 1.4. byla upravena formulace (odkaz na grafickou 
část vyhodnocení); v kap. 2.4.1. a 2.4.2. byly doplněny odkazy na odůvodnění v kap. C odůvodnění 
ÚP, v kap. 2.4.4. byla upravena formulace „včetně její dobré dostupnosti“; 

 byla upravena kap. G textové části odůvodnění ÚP (Vyhodnocení splnění požadavků zadání, 
pokynů, apod.) – do přehledu koridorů silnic nadmístního významu byly doplněny zmínky o silnici 
R43, byly upraveny zmínky o úpravě silnice I/43 a o jižním obchvatu; v kap. 2.2.15. byl upraven 
název zákona „o integrovaném záchranném systému“; byly upraveny formulace zmiňující 1. a 2. 
návrh ÚP, nově je popisován aktuální „návrh“; v kap. 2.5.3. bylo doplněno odůvodnění s odkazem 
na řešení ÚP; v kap. 3.1.1. byl opraven název Nejvyššího „správního“ soudu; v kap. 2.2.16., 2.4.8., 
3.2.1., 3.2.2., 3.2.6.a 3.3.2. byly doplněny konkrétní odkazy na řešení ÚP; v kap. 3.3.5. byla 
doplněna zmínka o změně č. XIV ÚPN SÚ Kuřim; 

 byla upravena kap. H textové části odůvodnění ÚP (Výsledek přezkoumání územního plánu 
zpracovatelem) – v kap. 1.1. byly doplněny či upraveny relevantní požadavky vyplývající z PÚR ČR 
v bodech (3) a (5); v kap. 1.2. bylo doplněno odůvodnění k řešení požadavků PÚR ČR v bodech (3), 
(4) a (5); v kap. 3.1. a 3.2. byly doplněny konkrétní odkazy na řešení ÚP, případně doplněno 
odůvodnění  k naplnění souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
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 vybraná schémata umístěná v textové části odůvodnění byla aktualizována a případně doplněna 
legendami; v textu byly opraveny překlepy a chybné formulace. 


