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ÚVOD 

Obce Kobeřice u Brna se nachází v Jihomoravském kraji, okrese Vyškov. Obec Kobeřice u 
Brna je samostatnou obcí se sídlem obecního úřadu. Obec patří do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Slavkov u Brna. 
Správní území obce tvoří katastrální území Kobeřice u Brna. Správní území obce sousedí 
s následujícími územními jednotkami: obec Bošovice, obec Milešovice, obec Vážany nad 
Litavou, obec Nížkovice, obec Heršpice (vše ORP Slavkov u Brna), obec Dambořice (ORP 
Ždánice), obec Velké Hostěrádky (ORP Klobouky u Brna). 

Územní plán Kobeřice u Brna (dále „ÚP“) byl zpracován pro celé správní území. O pořízení 
ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce dne 29. 11. 2004. Pořizování bylo zahájeno v červnu r. 2006 
v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
projednáváním zadání ÚP. Zadání ÚP Kobeřice u Brna bylo schváleno zastupitelstvem obce 
dne 22.11.2006. S účinností nového stavebního zákona od 1. 1. 2007 se pořizovatelem stal 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu. Návrh ÚP byl 
zpracován ve smyslu vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a 
dále projednáván v souladu s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „stavební zákon“). ÚP Kobeřice u Brna byl 
vydán formou opatření obecné povahy na zasedání zastupitelstva obce dne 28. 1. 2009, s 
nabytím účinnosti dne 13. 2. 2009. 

První zpráva o uplatňování ÚP Kobeřice u Brna byla projednána v červenci r. 2015, jehož 
součástí byly pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 ÚP Kobeřice u Brna. Zpráva 
o uplatňování ÚP byla schválena zastupitelstvem obce Kobeřice u Brna dne 29.2.2016. 
Změna č. 1 ÚP Kobeřice u Brna byla dále projednána podle ustanovení § 50 až 54 stavebního 
zákona.  Změna č.1 ÚP Kobeřice u Brna byla vydána formou opatření obecné povahy dne 
29.5.2017 s účinností od 14.6.2017. 

Tato zpráva o uplatňování ÚP Kobeřice u Brna je vyhotovena na základě ust. § 55 odst. 1 
stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Součástí této 
zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č.2 ÚP Kobeřice, proto po projednání bude 
následovat projednání změny zkráceným postupem podle ust. § 55a stavebního zákona. 
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a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení 
změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán, a 
vyhodnocení případných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 
území 

ÚP Kobeřice u Brna vymezil tyto zastavitelné plochy: 
Z1 plocha bydlení nad ulicí Černov o velikosti 20.734 m2 
Z2 plocha bydlení pod ulicí Černov o velikosti 4.130 m2 
Z3 plocha bydlení na konci ulice Vinohrady (západní část) o velikosti 7.891 m2 
Z4 plocha bydlení na konci ulice Vinohrady (východní část), velikost 8.419 m2 
Z5 plocha bydlení na konci ulice Kedléty (SZ část) o velikosti 3.417 m2 
Z6 plocha bydlení na konci ulice Kedléty (JV část) o velikosti 2.559 m2 
Z7 plocha bydlení v lokalitě za kostelem o velikosti 5.170 m2 
Z9 plocha smíšená obytná v lokalitě Nad vinohrady o velikosti 78.226 m2 
Z10 plocha bydlení v lokalitě Podsedky (V část) o velikosti 11.664 m2 
Z11 plocha bydlení v lokalitě Újezd o velikosti 22.936 m2 
Z12 plocha bydlení v lokalitě u lesa o velikosti 2.061 m2 
Z13 plocha bydlení v lokalitě Kratiny (SV část) o velikosti 24.319 m2 
Z14 plocha bydlení v lokalitě Kratiny (JZ část) o velikosti 20.456 m2 
Z16 plocha občanského vybavení - rozšíření hřbitova o velikosti 1.424 m2 
Z17 plocha výroby a skladování v lokalitě Černov o velikosti 2.093 m2 
Z18 plocha výroby a skladování v lokalitě za farmou (S část) o velikosti 17.095 m2 
Z19 plocha výroby a skladování v lokalitě za farmou (SZ část) o velikosti 32.836 m2 
Z20 plocha výroby a skladování v lokalitě pod farmou o velikosti 11.150 m2 
Z21 plocha technické infrastruktury (pro ČOV) v lokalitě Černov o velikosti 5.845 m2 

Z22  plocha občanského vybavení – sportovní nad hřištěm u lesa o velikosti 2.829m2  
 
Dále byly ÚP vymezeny tyto plochy přestavby: 

  P1 plocha výroby a skladování okolo sadu a skladu ovoce o velikosti 12.793 m2 
P2 plocha specifického občanského vybavení - ekofarma v areálu současné 

zemědělské farmy na JZ okraji obce o velikosti 51.762 m2 

 

Označení 
zastavitelné 

plochy 
Funkční využití 

Výměra 
dle ÚP 

(m2) 

Využití 
plochy 

(m2) 

Využito 
(%) 

Z1 plocha bydlení  20 734 0 0 
Z2 plocha bydlení 4 130 0 0 
Z3 plocha bydlení  7 891 0 0 
Z4 plocha bydlení 8 419 0 0 
Z5 plocha bydlení 3 417 0 0 
Z6 plocha bydlení 2 559 0 0 
Z7 plocha bydlení 5 170 4 130 80 

Z9 plocha smíšená 
obytná 78 226 0 0 

Z10 plocha bydlení 11 664 0 0 
Z11 plocha bydlení 22 936 5 334 23 
Z12 plocha bydlení 2 061 2 061 100 
Z13 plocha bydlení 24 319 0 0 
Z14 plocha bydlení  20 456 0 0 
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Z16 
plocha 

občanského 
vybavení 

1 424 0 0 

Z17 plocha výroby a 
skladování 2 093 0 0 

Z18 plocha výroby a 
skladování 17 095 0 0 

Z19 plocha výroby a 
skladování 32 836 0 0 

Z20 plocha výroby a 
skladování  11 150 0 0 

Z21 
plocha technické 
infrastruktury (pro 

ČOV) 
5 845 0 0 

Z22 
plocha 

občanského 
vybavení 

2 829 2080 74 

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vymezené zastavitelné plochy nebyly doposud ani 
z poloviny využity. Na ploše Z7 se v současné době nachází jeden rodinný dům, přitom 
téměř celá plocha tvoří jeden funkční celek (i majetkoprávně), proto je vyhodnocena 
80% využitelnost pozemku. Na zbývající části lze předpokládat výstavbu max. jednoho 
rodinného domu. Plocha Z12 zahrnuje jeden pozemek parc. č. 771/1, který je nyní 
v jednom funkčním celku se sousedním pozemkem parc. č. 772/1 (jeden vlastník). 
Pozemek je v současné době využíván jako zahrada, na kterém je chov ovcí 
s příslušným zázemím, další výstavba zde není plánována. Proto zde byla 
vyhodnocena 100% využitelnost plochy. Na ploše Z11 probíhá v současné době 
výstavba 6 RD.  Plocha Z22 byla využita z 74% celkové plochy. Další výstavba je 
realizována pouze v zastavěném území (proluky, volné pozemky po demolicích apod.). 

Obec Kobeřice u Brna v současné době nepožaduje vymezení nových zastavitelných 
ploch pro bydlení, výrobu a skladování a občanské vybavení, a nemá potenciál pro 
významnější hospodářský rozvoj. Stávající zemědělský areál (plochy přestavby P2) je 
stabilizován, drobné podnikání, výrobní a řemeslné aktivity ÚP umožňuje. Plochy 
občanského vybavení nebyly doposud využity z důvodu majetkoprávních i z důvodu 
finančních. Plocha technické infrastruktury – Z21 byla z části využita pro ČOV. 
V uplynulém období nebyly realizovány žádné další veřejně prospěšné stavby ani 
plochy zeleně včetně ÚSES.  

Závěrem lze říci, že od první zprávy o uplatňování ÚP (schválena v r. 2016) a změny 
č. 1 (vydána v r. 2017) nedošlo k nárůstu výstavby a vymezené zastavitelné plochy 
jsou z velké části nevyužité. Důvodem může být nedostupnost dopravní a technické 
infrastruktury, jenž je pro výstavbu nezbytná. S ohledem na výše uvedené, a dále 
s přihlédnutím ke stávající občanské vybavenosti v obci, je navrženo zrušení 
zastavitelné plochy Z9 – Sb (plocha smíšená obytná), zastavitelných ploch Z18, Z19 
(plocha výroby a skladování) a plochy přestavby P1 – Vs (plocha výroby a skladování), 
jež může být dále využívána pro zemědělství. Regulativa stanovené ÚP jsou 
dodržovány. Při naplňování ÚP od doby vydání první zprávy o uplatňování ÚP do doby 
vyhodnocení této druhé zprávy nebyly zjištěny nepředpokládané vlivy na udržitelný 
rozvoj území. 
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b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně 
analytických podkladů 

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 
Z ÚAP Jihomoravského kraje (ÚAP JMK) a z ÚAP obce s rozšířenou působností 
Slavkov u Brna (ÚAP ORP Slavkov u Brna), nevyplývají pro území obce požadavky 
nad rámec stávajícího ÚP. 

V ÚAP JMK (aktualizace 2017) jsou pro celý SO ORP Slavkov u Brna pozitivně 
hodnoceny pilíře sociální a hospodářský a negativní stav je indikován v pilíři 
environmentálním. 
Z ÚAP JMK vyplývají požadavky na odstranění nebo omezení závad: 

- Suburbanizace v území Brněnského metropolitního regionu 
- Zatížení území imisemi 
- Znečištění vodních toků 
- Vodní a větrná eroze 

Podíl nezaměstnaných osob je třetí nejvyšší v SO ORP (2,8 %), intenzita výstavby 
v letech 2017 až 2019 byla nízká. Obec zaznamenala v letech 1991 až 2001 přírůstek 
přes 30 % obyvatel (jde ovšem o jednu z nejmenších obcí v řešeném území). Index 
stáří je příznivý. Místní zajímavostí je zaniklá středověká ves Mezilesice. 

Pro obec Kobeřice u Brna vyplývají z ÚAP ORP Slavkov u Brna (úplná aktualizace v r. 
2020) následující problémy k řešení: 

- plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 
- v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského 

vybavení 
- v ÚPD posílit hospodářský pilíř vymezením ploch se smíšeným využitím 

umožňujícím podnikání na pozemcích vlastníků, umožnit rozvoj pracovních 
příležitostí v místě bydliště 

- vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a 
turistické infrastruktury ve vazbě na Přírodní park Ždánický les 

- vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a 
budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační 
louky, přírodní koupaliště, občerstvení…) 

- ve vazbě na místa s koncentrací obyvatel a návštěvníků řešit plochy pro 
odstavení vozidel 

- vymezit koridor pro záměr vedení - (Otrokovice –) hranice kraje –Sokolnice, 
zdvojení vedení 400 kV 

- podporovat alternativní zdroje energie 
- nové rozvojové plochy (chráněný venkovní prostor) neumisťovat v územích 

negativních vlivů na životní prostředí (hluku, znečištění ovzduší), u stávající 
zástavby nacházející se ve vazbě na negativní vlivy hluku řešit protihluková 
opatření 

- vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového 
hospodářství  

- identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření, 
řešit ochranu lokálních údolnic před soustředěným odtokem 

- řešit opatření na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením např. 
záchytných příkopů po obvodu zastavěných částí sídel, poldrů,… 

- prověřit možnost zvýšení podílu vodních ploch v krajině  
- umožnit návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, 

větrolamy, remízky, meze, solitérní stromy, mokřady; zatravňování ploch 
výrazně narušených vodní erozí, obnova přirozeného stavu malých a středně 
velkých vodních toků,...) 

- prověřit nutnost posílení zastoupení krajinných prvků v území 
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- vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině 
- řešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD 

 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Politika územního rozvoje  
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále 
jen “PÚR ČR“), která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 4 PÚR ČR, byla schválená 
usnesením vlády ČR č. 618 dne 12.7.2021.  

Celé území ORP Slavkov u Brna je součástí Specifické oblasti SOB9, ve které se 
projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Kat. území Kobeřice u Brna 
protíná koridor E19 - Koridor pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice – Sokolnice a 
Prosenice – Otrokovice. Trasa koridoru je dále zpřesněna v ZÚR JMK (TEE27). 

Z PÚR nevyplývají pro ÚP Kobeřice žádné další konkrétní požadavky. Řešené území 
se nachází mimo rozvojové oblasti, plochy a koridory dopravní a technické 
infrastruktury a související rozvojové záměry. 
 
Územně plánovací dokumentace vydaná krajem 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a 2 (dále 
jen „ZÚR JMK“), která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 2 ZÚR JMK, byly 
schválené Zastupitelstvem kraje JMK dne 17. 9. 2020. 

Ze ZÚR JMK vyplývají pro obec Kobeřice u Brna následující záměry: 
- K 138MH nadregionální biokoridor – na okraji jižní části katastrálního 

území, šířka koridoru 400 m 
- RBC 227 Údolí Horácka regionální biocentrum – při jižní okraji katastrálního 

území protíná nadregionální biokoridor K 138MH o rozloze 59 ha 
- TEE27 (Otrokovice-) hranice kraje – Sokolnice, zdvojení vedení 400kV – na 

severním okraji katastrálního území, šířka koridoru 300 m 

Záměry vyplývající ze ZÚR JMK budou zapracovány změnou č.2 ÚP Kobeřice u Brna 
do územního plánu. 
 

d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle 
§ 55 odst. 4 stavebního zákona 

Ze zastavitelných ploch vymezených původní dokumentací ÚP je využita z 80% pouze 
plocha Z7, plocha Z11 z 23%, plocha Z12 z 100% a plocha Z22 z 74%. Ostatní 
zastavitelné plochy nebyly doposud využity zejména z toho důvodu, že plochy nejsou 
vybaveny příslušnou dopravní a technickou infrastrukturou. Výstavba je realizována 
pouze v zastavěném území (proluky, volné pozemky po demolicích apod.). 

Z tabulky v bodě a) vyplývá, že není potřeba vymezení nových zastavitelných ploch 
pro bydlení, výrobu a skladování a občanské vybavení. 
 

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu 
zadání změny 
Z výše uvedeného vyhodnocení vyplynula potřeba zpracovat a projednat změnu ÚP. 
Změna ÚP bude v případě schválení této zprávy o uplatňování dále projednána 
zkráceným způsobem v souladu s ust. § 55b stavebního zákona.  
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Na základě ust. § 55b odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona vydá příslušný orgán 
ochrany přírody stanovisko, zda má být níže uvedený obsah změny posuzován 
z hlediska vlivů na životní prostředí a zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
 

Obsah změny č.2: 
Z2/1 – změna využití území pro zastavitelnou plochu Z9: současné využití – plochy 
smíšené obytné (Sb), požadované využití – plochy zemědělské půdy produkční orné 
(Zp) 

Z2/2 - změna využití území pro zastavitelnou plochu Z18: současné využití – plochy 
výroby a skladování (Vs), požadované využití – plochy zemědělské půdy produkční 
orné (Zp) 

Z2/3 – změna využití území pro zastavitelnou plochu Z19: současné využití – plochy 
výroby a skladování (Vs), požadované využití – plochy zemědělské půdy produkční 
orné (Zp) 

Z2/4 – změna využití území pro plochu přestavby P1: současné využití – plochy výroby 
a skladování (Vs), požadované využití – plochy zemědělské půdy produkční orné (Zp) 

Z2/5 – úprava podmínek pro využití plochy bydlení (Bv) a ploch sídelní zeleně (Zs)  

Z2/6 – úprava podmínek prostorového uspořádání 

Z2/7 – cyklotrasa z obce podél silnice III/4199 (nebo podél Kobeřického potoka) 
k rybníku Urbanec – propojení cyklotrasy č. 5099 a č. 5100 

Z2/8 - u zastavitelných ploch Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z10, Z11, Z13, Z14, Z20 bude 
doplněn požadavek na zpracování územních studií s lhůtou pro pořízení do 5 let od 
schválení změny 
 
Změna č.2 ÚP bude dále vymezovat zastavěné území obce Kobeřice. 
 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na 
udržitelný rozvoj území, pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění, se nepředpokládá, že by odbor 
životního prostředí KÚ JMK uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu 
na životní prostředí - ve smyslu, že se dané změny nenachází v oblasti NATURA 
2000. 
Případně požadované vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, které bude 
doplněno v průběhu projednávání tohoto dokumentu, bude zpracováno v souladu 
s platnou legislativou. 
 

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního 
plánu, je-li zpracování variant vyžadováno 
Není požadováno zpracování variant. 
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h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností 
uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která 
podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 
Z vyhodnocení kapitol a) – d) této Zprávy vyplývá, že není potřeba pořizovat nový ÚP 
Kobeřice u Brna. 

 

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních 
dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení 
uplatňování územního plánu zjištěny  
Při vyhodnocení uplatňování ÚP nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj 
území. 

 

j) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
Z vyhodnocení uplatňování ÚP nevyplynuly návrhy na aktualizaci Zásady územního 
rozvoje JMK. 


