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D. Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj 

ZÚR JMK podporují příslušnými prostředky a nástroji územního plánování dosažení vyváženosti 

vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území Jihomoravského kraje. Tímto ZÚR JMK pozitivně přispívají k udržitelnému rozvoji 

území Jihomoravského kraje. 

ZÚR JMK reagují konkrétně na veškeré relevantní současné i do budoucna očekávatelné problémy 

a střety v území zjištěné v rámci územně analytických podkladů a zjištění a analýz zpracovatele 

v průběhu zpracování ZÚR JMK. ZÚR JMK podporují stabilizaci a budoucí dosažení dobré úrovně 

vyváženosti vztahu územních podmínek pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

• stanovením krajských priorit územního plánování, 

• stanovením zásad a úkolů pro usměrňování územního rozvoje rozvojových oblastí a os, 

• stanovením zásad a úkolů pro usměrňování územního rozvoje specifických oblastí se 

zvláštním zřetelem na podporu rozvoje veřejné infrastruktury a socioekonomických aktivit 

v jejich území, 

• stanovením zásad a úkolů pro zpřesnění územního vymezení záměrů podporujících realizace 

potřebných prvků dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a protipovodňových 

opatření pro zajištění jejich budoucí bezkolizní funkce se zvláštním zřetelem zejména na 

zájmy ochrany přírodních a krajinných hodnot v jejich území, 

• stanovením koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území 

kraje, zachováním místně typického krajinného rázu a vymezením ÚSES, 

• vymezením ploch a koridorů pro územní rezervy ve smyslu § 36 odst. 1 stavebního zákona, tj. 

uložením podrobnějšího prověření potřeby a plošných nároků těchto záměrů s cílem 

předcházet zjištěným rizikům a předpokládaným ohrožením. 

Výsledky vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na životní prostředí 

Zpracovatel SEA ZÚR JMK upozorňuje na nutnost urychleného prověření a dořešení problematiky 

uspořádání nadřazené silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní oblasti Brno, které je 

vymezeno jako plocha, ve které se ukládá prověření změn jejího využití územní studií. 

Potenciálně pozitivní vlivy byly vyhodnoceny zejména v případě ploch a koridorů dopravní 

infrastruktury a protipovodňových opatření ve vztahu k obyvatelstvu a lidskému zdraví. 

Potenciálně negativní vlivy a potenciálně významně negativní vlivy na sledované složky životního 

prostředí identifikované v rámci vyhodnocení jednotlivých ploch a koridorů vymezených ZÚR JMK lze 

minimalizovat či vyloučit zajištěním provedení opatření navrhovaných zpracovatelem SEA ZÚR JMK. 

Hodnocení SEA bylo aktualizováno na základě požadavků vzniklých po společném a veřejném 

projednání, změn výrokové části ZÚR JMK, vymezení nových MZCHÚ (evidovaných v aktuální datové 

sadě ÚAP JMK) a změn v EVL, ke kterým došlo novelizací nařízení vlády č. 318/2013 Sb. o národním 

seznamu EVL, ve znění pozdějších předpisů (účinnost 1. 7. 2016). Výše zmíněné skutečnosti se 

následně promítly do jednotlivých částí SEA, a to zejména do kap. A.6, A.11 a přílohy č. 2 SEA, které 

byly aktualizovány. 
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Výsledky vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

„Předložená koncepce „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“ nemá významný negativní 

vliv na celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK)“. 

Pro celkem 50 ploch a koridorů byl konstatován mírně negativní vliv. Plochy a koridory obsažené 

v koncepci, u nichž byl konstatován mírně negativní vliv, musí být podrobně vyhodnoceny podle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb. při jejich upřesnění v územních plánech, případně v rámci projektové EIA. 

1. 7. 2016 nabyla účinnosti novela nařízení vlády o národním seznamu EVL č. 318/2013 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Změny, které nastaly ve vymezení EVL byly promítnuty do hodnocení 

Natura 2000. Aktualizované hodnocení obsahuje posouzení možného ovlivnění nově vyhlášených či 

upravených EVL ve vztahu k ZÚR JMK (zpracované autorizovanou osobou ve smyslu § 45i odst. 3 

ZOPK), jehož výstupem je korekce vymezení koridorů TEP01 a TET01, díky níž dojde k vyloučení rizika 

vzniku významně negativních vlivů ZÚR JMK. Předmětná úprava byla provedena u koridoru TET01, 

záměr TEP01 byl z návrhu ZÚR JMK vypuštěn. Závěr Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti se proto nemění, tj. koncepce „Zásady územního rozvoje 

Jihomoravského kraje“ nemá významně negativní vliv na celistvost evropsky významných lokalit 

a ptačích oblastí (negativní vliv dle § 45i odst. 9 ZOPK). 

souhrnné vyhodnocení VURÚ 

ZÚR JMK prokazují z obecné povahy i z konkrétní náplně řadu významných přínosů vytvářením vhodných územ-

ních podmínek pro předcházení zjištěných rizik ovlivňujících potřeby současné generace obyvatel Jihomoravské-

ho kraje i pro předcházení předpokládaných ohrožení podmínek života generací budoucích. 

 

Výsledky vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) a území Natura 2000, zpracované 

v rámci „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“, jsou promítnuty zejména v kap. D 

textové části ZÚR JMK a v textové části Odůvodnění ZÚR JMK zejména v kapitole G.4. 

 


