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Zastupitelstvo městysu Štítary příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů

VYDÁVÁ
Změnu č. 3 Územního plánu Štítary
(dále Změna č. 3 ÚP Štítary)
Změna č. 3 ÚP Štítary obsahuje textovou část.
OBSAH:
I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - VÝROK
A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
1. Postup pořízení změny územního plánu.
2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztahů.
3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu
nezastavěného území.
4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
6. Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o
obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem.
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.
9. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí.
10. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení.
11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond.
12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené
k plnění funkce lesa.
PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 - Výroková část původního územního plánu s vyznačenými změnami
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Seznam použitých zkratek v odůvodnění Změny č. 3 ÚP Štítary:
PUPFL
PÚR
RBC
RD
RZV
UP
ÚSES
ÚP
ZPF
ZÚR

pozemky určené k plnění funkce lesa (lesní pozemek)
Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5
Regionální biocentrum
rodinný dům
plochy s rozdílným způsobem využití
územní plán
územní systém ekologické stability
územní plán
zemědělský půdní fond
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
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I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - VÝROK
A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
1)

Za obsah se doplňuje text ve znění:
VYMEZENÍ POJMŮ POUŽITÝCH V TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU
V tomto územním plánu jsou použity tyto pojmy:
Velkochovem (intenzivním, průmyslovým chovem) se v tomto smyslu rozumí koncentrované
provozy intenzivní živočišné výroby. Jedná se o podnik, nebo uzavřenou provozní jednotku,
který/á splňuje alespoň 1 z těchto kritérií:
1) chová více než
a) 40 000 kusů drůbeže, a/ nebo
b) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), a/nebo
c) 750 kusů prasnic;
2) používá klecové technologie nebo více než polovina podlahové plochy sestává z roštové
podlážky nebo mřížové konstrukce.
Tato definice velkochovu se nevztahuje na chovy koní, ovcí a koz a na chov skotu
s volným ustájením na hluboké podestýlce.

2)

Ve výroku (84) se v bodě c) na závěr vkládá text: „Umístění velkochovů (intenzivních,
průmyslových chovů) živočišné výroby”.
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II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
 Územní plán Štítary byl vydán Zastupitelstvem městyse Štítary dne 15. 03. 2012 a nabyl účinnosti
03. 04. 2012.
 Změna č. 1 ÚP Štítary byla vydána a nabyla účinnosti v roce 2020.
 V současné době je pořizována Změna č. 2 ÚP Štítary, změna č. 2 nebyla dosud vydána.
 Platnou územně plánovací dokumentací je tedy ÚP Štítary ve znění Změny č. 1.
 Zastupitelstvo městyse Štítary rozhodlo na svém zasedání dne 18. 2. 2021 v souladu
s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon), po ověření, že změny nevyžadují zpracování variant řešení,
o zkráceném postupu pořízení Změny č. 3 Územního plánu Štítary.
 Podkladem pro zpracování Změny č. 3 ÚP Štítary je: „Návrh obsahu Změny č. 3 Územního plánu
Štítary“.
Na základě požadavků uvedených v návrhu obsahu změny byl následně vypracován návrh Změny č.3
ÚP, který byl projednán podle §55b stavebního zákona. Řízení o vydání územního plánu bylo
pořizovatelem zahájeno v červnu 2021 oznámením o veřejném projednání a vystavení předmětné
dokumentace, která byla vystavena ode dne zveřejnění veřejné vyhlášky, tedy od 14. 6. 2021.
Ve veřejné vyhlášce pořizovatel uvedl v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona den, hodinu a
místo veřejného projednání návrhu dokumentace. Pořizovatel současně se zveřejněním veřejné
vyhlášky zajistil, aby byla dokumentace vystavena v tištěné podobě u pořizovatele a na úřadu
městyse Štítary. V elektronické podobě pak na webových stránkách MěÚ Znojmo –
http://www.znojmocity.cz. K veřejnému projednání přizval jednotlivě obec, pro kterou je Změna č. 3 ÚP
pořizována, dotčené orgány a sousední obce a upozornil je, že dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán mohou uplatnit ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání
tj. do 21. 7. 2021 stanoviska. Ostatním účastníkům bylo oznámení doručeno výše citovanou veřejnou
vyhláškou s upozorněním, že ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání
tj. do 21. 7. 2021 může každý uplatnit své připomínky dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené osoby jsou podle § 52 odst. 2 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Veřejné projednání se konalo dne 14. 7. 2021 v prostorách úřadu městyse Štítary. Odborný výklad
řešení návrhu Změny č. 3 ÚP provedl pořizovatel ve spolupráci s projektantem územního plánu,
kterým je Ing. arch. Jiří Hašek. Na jednání byl přítomen, kromě zástupců obce jeden vlastník. Dotazy
přítomných směřovaly k navrhovanému řešení a zejména pak k důvodu stanovení nepřípustného
využití v plochách zemědělských. K tomu pořizovatelka podala vysvětlení, že účelem veřejného
projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu. Cílem veřejného projednání je mimo
jiné umožnit veřejnosti uplatnit připomínky k jakékoliv části řešení v návrhu, a to v zákonem stanovené
lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Stanoviska, námitky a připomínky se
podávají písemně u pořizovatele. Současně zdůraznila, že cílem veřejného projednání je výklad
návrhu ÚP, možnost dotazů a vysvětlení a shromáždění připomínek a námitek ve lhůtě do 7 dnů
ode dne veřejného projednání, nikoliv jejich vyhodnocení či vyřešení. Další dotazy pak směřovaly
především k dalšímu postupu v projednání a úkony spojenými s vydáním dokumentace.
Dále pořizovatelka seznámila přítomné se stanovisky, námitkami a připomínkami doručenými
na adresu pořizovatele v písemné podobě před veřejným projednáním.
Konkrétně uvedla, že před konáním veřejného projednání bylo doručeno pět stanovisek dotčených
orgánů (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Městský úřad Znojmo, odbor dopravy,
Hasičský záchranný sbor a Státní pozemkový úřad). Připomínky před konáním veřejného projednání
doručeny nebyly.
Ve lhůtě od veřejného projednání do 21. 7. 2021 bylo na adresu pořizovatele doručeno stanovisko
koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V této lhůtě byla dále doručena
jedna námitka.
Všechna doručená stanoviska byla souhlasná, bez připomínek.
Samostatné vypořádání všech stanovisek je uvedeno v kapitole 5. tohoto odůvodnění.
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Připomínky doručeny nebyly. Samostatné vyhodnocení uplatněné námitky je uvedeno v kapitole
13. tohoto odůvodnění
V souladu s ustanovením odst. 1 § 53 stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem výsledky projednání, s ohledem na veřejné zájmy zpracoval návrh
vyhodnocení o námitce a doručil jej dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu
a vyzval je dopisem č.j. MUZN 194893/2021/146/SD ze dne 1. 11. 2021, aby k němu ve lhůtě
do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Ve stanovené lhůtě bylo na adresu pořizovatele doručeno
dne 30. 11. 2021 stanovisko dotčeného orgánu – Odbor životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, ve kterém se konstatuje, že OŽP, jako orgán příslušný dle § 22 písm. d) výše
uvedeného zákona, konstatuje, že záměr „Chov prasat Štítary“ byl podroben posuzování vlivů záměru
na životní prostředí podle výše uvedeného zákona. Závazné souhlasné stanovisko k záměru bylo
vydáno dne 25. 10. 2021 pod č. j. JMK 152840/2021. Ostatními dotčenými orgány nebyla uplatněna
k navrhovanému rozhodnutí o námitce žádná stanoviska. Krajský úřad, jako nadřízený orgán sdělil
pořizovateli dne 3. 12. 2021 prostřednictvím e-mailu, že ke Změně č. 3 ÚP Štítary nebude za odbor
územního plánování a stavebního řádu uplatňovat stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitce
v souladu s ust. 53 odst. 1 SZ.
Dokumentace byla rovněž doručena s žádostí o posouzení dle §55b odst. 4 stavebního zákona
odboru územního plánování a stavebního řádu při Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně (dále
OÚPSŘ KÚJMK) dopisem ze dne 1. 11. 2021 pod číslem jednacím MUZN 195467/2021/148/SD.
Dne 1. 12. 2021 bylo pořizovateli doručeno e-mailové sdělení ke koordinaci využívání území
z hlediska širších vztahů v území OÚPSŘ KÚJMK v tom smyslu, že s ohledem na situaci na OÚPSŘ
(epidemiologická situace, absence pracovníků a pracovní vytížení přítomných) není OÚPSŘ schopen
v termínu 30 dnů zpracovat stanovisko k předloženému návrhu změny č. 3 ÚP Štítary, ve smyslu
§ 55b odst. 4 stavebního zákona, je možno proto vydat změnu územního plánu bez stanoviska
nadřízeného orgánu. Přesto z hledisek svých kompetencí dodal:
• Soulad s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR) – je vyhodnoceno ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3
a 5 PÚR ČR s tím, že pro území obce z ní nevyplývají žádné požadavky.
Aktualizace č. 4 PÚR ČR nabyla účinnosti dne 01. 09. 2021, pro změny řešené v rámci změny č. 3
ÚP Štítary z ní nic nevyplývá, informaci o Aktualizaci č. 4 je potřeba doplnit do odůvodnění změny
ÚP.
• Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) – je vyhodnoceno, včetně
Aktualizací č. 1 a č. 2, soulad ÚP se ZÚR JMK posouzen v rámci změny č. 3 ÚP Štítary, změny
řešené v rámci změny č. 3 ÚP Štítary se nedotýkají záměrů vyplývajících z platných ZÚR JMK.
• Širší vztahy – změny řešené v rámci změny č. 3 ÚP Štítary (úprava specifikace využití ploch
zemědělské výroby VZ tak, aby v nich byla vyloučena možnost umístění intenzivní živočišné výroby
– provozu velkochovů) se nedotýkají širších územních vztahů a nemohou ohrozit koordinaci
využívání území.
• Dílčí změna nemá vliv na koordinaci využívání území.
Z výše uvedeného je zřejmé, že i při vydání stanoviska NO by OÚPSŘ neměl k řešení změny
připomínky, nevydáním stanoviska nejsou skrývány případné nedostatky v řešení změny.
2. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
2.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace
č. 1, 2, 3, 4 a 5
 ÚP Štítary z roku 2012 byl pořízen v době platnosti Politiky územního rozvoje České republiky
2008 (dále PÚR), ta byla schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009.
 Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276.
 Aktualizace č. 2 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády č. 629/2019 ze dne 2. 9. 2019.
 Aktualizace č. 3 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády č. 630/2019 ze dne 2. 9. 2019.
 Aktualizace č. 5 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády č. 833/2020 ze dne 17. 8 2020.
 Aktualizace č. 4 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády č. 618/2021 ze dne 12. 7. 2021.
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 Z PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 s účinností od 11. 9. 2021 nevyplývají pro Změnu
č. 3 Územního plánu Štítary žádné požadavky.
 Politika územního rozvoje vymezuje specifické oblasti, ve kterých se projevují aktuální problémy
republikového významu. Městys Štítary se nachází ve specifické oblasti SOB9.
 Řešené území nenáleží podle tohoto dokumentu do žádné republikové rozvojové oblasti nebo osy,
území obce se nenachází v republikové specifické oblasti.
 Do řešeného území nezasahují plochy a koridory dopravní infrastruktury vymezené PÚR ČR.
 Do řešeného území nezasahují plochy a koridory technické infrastruktury a související rozvojové
záměry vymezené PÚR ČR.
 Změna č. 3 Územního plánu Štítary je v souladu s obecnými zásadami PÚR ČR.
Obecné republikové priority:
 Naplnění priorit bylo řešeno v současně platné ÚPD navrženou urbanistickou koncepcí.
 Změnou č. 3 jsou navrženy změny podmínek využití ploch RZV, které tuto koncepci nemění.
2. 2. Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje
Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje
 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány 05. 10. 2016 a nabyly účinnosti
3. 11. 2016.
 Aktualizace č. 1 ZÚR Jihomoravského kraje byla vydána na 33. zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje, konaném dne 17. 9. 2020 a nabyla účinnosti dne 31. 10. 2020.
 Aktualizace č. 2 ZÚR Jihomoravského kraje byla vydána na 33. zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje, konaném dne 17. 9. 2020 a nabyla účinnosti dne 31. 10. 2020.
 Ve Změně č. 3 ÚP Štítary je posouzen soulad ÚP Štítary se ZÚR Jihomoravského kraje v platném
znění.
 Změna č. 3 ÚP respektuje priority územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území.
 Území obce není zařazeno do žádné rozvojové oblasti nebo osy.
 Území obce je zařazeno do specifické oblasti nadmístního významu N-SOB1.
 Do území obce zasahují plochy a koridory nadmístního významu:
 Koridor pro optimalizaci a elektrizaci železniční tratě č. 241(veřejně prospěšná stavba DZ08)
Znojmo - hranice kraje v šířce 120 m. Doplnění koridoru bylo řešeno Změnou č. 1 ÚP Štítary.
Byl vymezen koridor K3. Změnou č. 3 ÚP nejsou navrženy změny ve vymezení tohoto koridoru.
 Regionální biocentrum RBC 1728. Regionální biocentrum – bylo doplněno Změnou č. 1 ÚP
Štítary. Změnou č. 3 ÚP se vymezení regionálního biocentra nemění.
 Nadregionální biokoridor K 164 T je vymezen v dosavadním ÚP v souladu se ZÚR a jeho
vymezení není měněno. V územním plánu je vymezen jako regionální biokoridor č. 13
s vloženými lokálními biocentry.
 Území obce se dle ZÚR JMK dotýká vedení mezinárodní cyklistické trasy Greenways Praha –
Vídeň. ÚP Štítary cyklotrasu respektuje. Do území městyse Štítary zasahuje minimálně
při jižním okraji na hranici s obcí Onšov. Cyklotrasa je znázorněna v Koordinačním výkresu ÚP.
Ve Změně č. 3 ÚP Štítary beze změn.
 ZÚR vymezují typy krajiny a stanovují zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách
v území v nich. Území městyse je zařazeno do krajinného typu č. 36 Jevišovický - městys a
východní část řešeného území a krajinného typu č. 37 Vranovsko-Dyjský - západní a jižní okraj
území městyse.
 ZÚR JMK vymezují typy krajiny a stanovují zásady pro činnost v území a rozhodování
o změnách v území. Území obce je zařazeno do krajinného typu č. 36 Jevišovický a č. 37
Vranovsko-Dyjský. Plochy zemědělské výroby, kde jsou ve změně ÚP změněny podmínky využití,
leží na hranici krajinných typů.
Krajinný typ č. 36 Jevišovický
ZÚR stanovují v krajinném typu tyto požadavky na uspořádání a využití území:
a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území.
b) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení
ekologické stability a prostorové struktury krajiny.
c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině.
d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků.
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Požadavky jsou již obsaženy v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití
nezastavěného územní platného ÚP a dále v požadavcích na koncepci uspořádání krajiny.
Změnou č. 3 ÚP se tyto podmínky v plochách nemění. V jednotlivých plochách RZV jsou
protierozní a protipovodňová opatření přípustnou činností, pestrost krajiny je v územním plánu
podpořena návrhem územního systému ekologické stability a interakčních prvků.
ZÚR stanovují v krajinném typu č. 36 tyto úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová
i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy.
b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách.
c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově
výrazných staveb.
d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu.
Je řešeno v platném ÚP, Změnou č. 3 ÚP se tyto podmínky v plochách nemění.
Krajinný typ č. 37 Vranovsko-Dyjský
ZÚR JMK stanovují v krajinném typu tyto požadavky na uspořádání a využití území:
a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území.
b) Podporovat zachování rázovitost vinařské oblasti.
c) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v krajině.
d) Podporovat měkké formy rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika apod.).
ZÚR JMK stanovují v krajinném typu tyto úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění rekreačního prostředí.
Požadavky pro oba krajinné typy jsou obsaženy v dosavadním ÚP, a to v koncepci systému veřejné
a krajinné zeleně, v koncepci uspořádání krajiny, ve vymezení systému ekologické stability
a v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Změnou č. 3 se mění podmínky využití ploch zemědělské výroby, konkrétně vyloučení možnosti
umístění intenzivní živočišné výroby – provozy velkochovů, které přispějí k udržení a zkvalitnění
rekreačního prostředí území městyse a podpoře měkkých forem rekreace v nezastavěném území
okolí zemědělských areálů.
Specifická oblast nadmístního významu N-SOB1 Vranovsko - Jevišovicko
Celé katastrální území Štítary na Moravě náleží do uvedené specifické oblasti.
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v této specifické oblasti se stanovují požadavky
na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování.
ZÚR JMK stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území:
a) Usměrňovat prostorový rozvoj sídel s ohledem na specifický rozptýlený charakter osídlení s vyšším
zastoupením populačně menších sídel.
b) Podporovat stabilizaci dlouhodobého demografického vývoje v území a minimalizaci marginalizace
území při hranicích s Krajem Vysočina.
c) V centrech osídlení (Jevišovice, Vranov nad Dyjí) podporovat stabilizaci a rozvoj obslužných
funkcí; v dlouhodobém horizontu podporovat zahuštění sítě lokálních obslužných a pracovních
center v území.
d) Podporovat rozšiřování nabídek a vybavenosti pro celoroční rekreaci, cestovní ruch a ekologicky
orientovanou turistiku v koordinaci s ochranou přírody a krajiny.
e) Podporovat na území JMK zlepšování parametrů dopravní infrastruktury, zejména zlepšení
dostupnosti center osídlení Znojmo a Moravský Krumlov a sídel v Kraji Vysočina (Jaroměřice
nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Třebíč), Jihočeském kraji
(Slavonice) a Dolním Rakousku.
ZÚR JMK stanovují v oblasti tyto úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet územní podmínky pro záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní infrastruktury.
b) Vymezit v ÚPD obcí síť cyklostezek a cyklotras, zejména směřujících do center osídlení.
Změnou č. 3 ÚP se mění podmínky využití ploch zemědělské výroby, konkrétně vyloučení možnosti
umístění intenzivní živočišné výroby – provozů velkochovů. Tato změna umožní zachování a zlepšení
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podmínek území městyse pro celoroční rekreaci, cestovní ruch a ekologicky orientovanou turistiku
v koordinaci s ochranou přírody a krajiny.
Změna je navrhována z důvodu eliminace možnosti zintenzivnění chovů ve stávajících areálech
zemědělské výroby. Toto omezení je nezbytné k zachování a podpoře využívání území především
k aktivitám spojeným s rekreačním využíváním území a cestovním ruchem. Případné záměry zvyšující
především dopravní zátěž v území a negativní vlivy výrazně přesahující hranice areálu by měly
významný potenciál degradovat tuto významnou rekreační oblast nadmístního významu.
Současně je řešené území součástí krajinné památkové zóny Vranovsko – Bítovsko vymezené
k ochraně výjimečných hodnot území.
Omezení velkochovů má za cíl ochranu podmínek pro rekreaci a ekologicky orientovanou turistiku
v nezastavěném v souladu s požadavky na uspořádání území ve specifické oblasti N-SOB1.
V nezastavěném územní byly podmínky pro účely rekreace upraveny již Změnou č. 1 ÚP, kde bylo
do přípustných činností vybraných ploch nezastavěného území doplněno: Stavby a opatření, které
zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu (například
cyklistické stezky, hygienická zařízení a stavby, které s nimi bezprostředně souvisí).
Podmínky pro umístění cyklotras a cyklostezek jsou již v platné dokumentaci obsaženy, byly rovněž
doplněny ve Změně č. 1 ÚP.
2. 3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Postavení obce v systému osídlení
 Městys leží asi 22 km severozápadně od Znojma a 90 km od krajského města Brna.
 Štítary patří do správního obvodu města Znojma, které je pro Štítary obcí s rozšířenou působností
(ORP).
 Celková výměra řešeného území je 1 386 ha.
 Městys měla k 31. 12. 2019 611 trvale bydlících obyvatel (dle Českého statistického úřadu).
 Městys Štítary je původní zemědělské sídlo ležící v zemědělsky využívané krajině, spádující
občanskou vybaveností částečně do sousedních obcí Šumné a Vranova n. D., ale zejména
do města Znojma.
 Specifikum městyse je významná letní rekreace v údolí řeky Dyje kolem Vranovské vodní nádrže,
která je součástí rekreační oblasti Vranovsko – Bítovsko.
 Jedná se o území s velmi hodnotnou krajinou, které má nadmístní význam z hlediska ochrany
přírody a krajiny.
 Nadmístní význam řešeného území je také z hlediska vodohospodářského, voda z Vranova
zásobuje pitnou vodou část znojemského a velkou část třebíčského okresu.
 Z hlediska širších regionálních vazeb nebyly Změnou č. 3 do ÚP Štítary doplněny žádné záměry.
 Změnou č. 3 se mění podmínky využití ploch zemědělské výroby, konkrétně vyloučení možnosti
umístění intenzivní živočišné výroby – provozů velkochovů, které přispějí k udržení nadmístního
rekreačního významu území, zejména přístupových prostorů do rekreační oblasti.

3. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY
NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
 Navržené změny ve Změně č. 3 ÚP Štítary je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, vytváří
předpoklady pro ochranu a rozvoj hodnot v řešeném území a nenarušuje podmínky udržitelného
rozvoje území.
 Změna územního plánu respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Jedním z cílů územního plánování je 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. S ohledem na výše uvedený cíl se vymezuje touto
změnou pojem velkochovu s tím, že městys Štítary dospěl ke kompromisnímu řešení, které spočívá
v možnosti chovu až 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg) na dotčených pozemcích.
Ve vymezených plochách VZ – zemědělská výroba je jedním z nepřípustných způsobů využití
umístění velkochovů (intenzivních, průmyslových chovů) živočišné výroby.
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Takto stanoveným způsobem využití ploch pro zemědělskou výrobu zajišťuje prostřednictvím
územního plánu předpoklady pro udržitelný rozvoj území s cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. V plochách VZ stanovuje podmínky
pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající
charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území.
Navrhovaná změna je obecná, tudíž je adresována komukoli, kdo by chtěl stavět na území městyse
velkochov, přičemž je pouze na městysu Štítary, aby v samostatné působnosti volené reprezentace
územního samosprávného celku rozhodoval o podmínkách rozvoje svého správního území a je pouze
na něm jak bude definovat velkochov (intenzivní průmyslový chov) pro účely vlastního územního
plánu a jaké nastaví „mantinely“ pro počet kusů v takovém velkochovu.
Cílem navrženého řešení je eliminovat možné budoucí zatížení území způsobující omezení především
bydlení, a rozvoje cestovního ruchu v této významné rekreační oblasti.
Popsaným řešením naplňuje řešení Změny č. 3 územního plánu Štítary cíle a úkoly územního
plánování specifikované v § 18 a § 19 stavebního zákona.

4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ
 Při pořizování Změny č. 3 ÚP Štítary bylo postupováno dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek
v platném znění.
 Od 1. 1. 2018 vstoupil v platnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se novelizuje zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 Podmínky využití v nezastavěném území v souladu s novelizovaným §18, odst. 5 stavebního
zákona byly upraveny již Změnou č. 1 ÚP Štítary.

5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A STANOVISKY DOTČENÝCH
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ
ROZPORŮ
Řešení Změny č. 3 ÚP Štítary není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů.
Ověření souladu s požadavky zvláštních právních předpisů bylo provedeno výše popsanou formou
veřejného projednání s dotčenými orgány a ostatními správci veřejné infrastruktury (oprávněnými
investory).
V rámci veřejného projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a městysem Štítary byla
na adresu pořizovatele doručena následující stanoviska dotčených orgánů:
1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 17. 6. 2021.
2. Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru ze dne 23. 6. 2021.
3. Městský úřad Znojmo, odbor dopravy ze dne 23. 6. 2021.
4. Hasičský záchranný sbor ze dne 29. 6. 2021.
5. Státní pozemkový úřad ze dne 7. 7. 2021.
6. Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu – koordinované
stanovisko ze dne 16. 7. 2021.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh vyhodnocení stanovisek a
připomínek (§172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Vypořádání stanovisek:
Všechna doručená výše uvedená stanoviska byla souhlasná bez připomínek, z tohoto důvodu zde
není uveden ani jejich obsah ani jejich vyhodnocení.
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6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM.
 O pořízení Změny č. 3 rozhodlo Zastupitelstvo městyse Štítary na svém zasedání dne 18. 2. 2021
v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), po ověření, že změny nevyžadují zpracování
variant řešení, o zkráceném postupu pořízení Změny č. 3 Územního plánu Štítary.
 Podkladem pro zpracování Změny č. 3 ÚP Štítary je: “Návrh obsahu Změny č. 3 Územního plánu
Štítary.
POŽADAVKY OBSAHU ZMĚNY ZKRÁCENÝM POSTUPEM DLE NÁVRHU OBSAHU ZMĚNY č. 3
ÚP ŠTÍTARY:
 Záměrem změny je prověření možnosti změny stanovených podmínek využití ploch výroby
a skladování, ploch zemědělské výroby – VZ.
Konkrétně se změnou požaduje úprava specifikace využití ploch VZ tak, aby v nich byla vyloučena
možnost umístění intenzivní živočišné výroby – provozu velkochovů.
 Velkochovem (intenzivním, průmyslovým chovem) se v tomto smyslu rozumí koncentrované
provozy intenzivní živočišné výroby. Jedná se o podnik, nebo uzavřenou provozní jednotku, který/á
splňuje alespoň 1 z těchto kritérií:
3) chová více než
a) 40 000 kusů drůbeže, a/ nebo
b) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), a/nebo
c) 750 kusů prasnic;
4) používá klecové technologie nebo více než polovina podlahové plochy sestává z roštové
podlážky nebo mřížové konstrukce.
Tato definice velkochovu se nevztahuje na chovy koní, ovcí a koz a na chov skotu s volným
ustájením na hluboké podestýlce.
 V ÚP Štítary jsou se způsobem využití VZ – zemědělská výroba vymezeny dvě stávající plochy.
Jedna menší v bezprostřední návaznosti na severozápadní okraj obce a druhá větší západně
od obce při silnici II/408, v blízkosti křižovatky s místní komunikací k Vranovské pláži. Jejich
lokalizace je patrna z následujícího výřezu hlavního výkresu platného ÚP.
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Řešení:
V textové části jsou doplněny podmínky k vyloučení umístění provozů velkochovů ve všech plochách
VZ zastoupenyých v ÚP Štítary v platném znění, tedy v v obou stabilizavných plochách VZ západně
od zastavěného území Štítar a pro úplnost také v zastavitelné ploše Z17 (VZ) u Dolního Štítarského
rybníka.
Ve výroku textové části je pak definováno, co je rozuměno velkochovem (intenzivním chovem)
živočisné výroby.
Ve změně ÚP je upravena pouze textová územního plánu. Grafická část územního plánu není
měněna
Aktualizace zastavěného území
Zastavěné území není Změnou č. 3 ÚP aktualizováno a měněno. Zastavěné území je aktualizováno
rozpracovanou Změnou č. 2 ÚP Štítary.

7.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY

7. 1. Hlavní cíle řešení změny územního plánu:
 Cílem Změny č. 3 ÚP je prověření možnosti změny stanovených podmínek využití ploch výroby
a skladování, ploch zemědělské výroby – VZ.
 Ve změně č. 3 ÚP Štítary není aktualizováno zastavěné území. Zastavěné území je aktualizováno
v rozpracované Změně č. 2.
 Aktuálně platným zastavěným územím je zastavěné území k 31. 01. 2019, aktualizované
ve Změně č. 1.
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7. 2. Vymezení řešeného území
 Řešené území Změny č. 3 ÚP Štítary je vymezeno plochami výroby a skladování – zemědělské
výroby – VZ.
7. 3. Zdůvodnění z hlediska ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území
 Limity kulturních, historických, přírodních hodnot beze změn. Prověření aktuálních ÚAP bylo
řešeno ve Změně č. 1 a rozpracované Změně č. 2 - ÚAP v roce 2019.
Územní systém ekologické stability
 Změnou č. 3 ÚP nejsou prvky ÚSES dotčeny.
Ochrana ZPF
 Změnou č. 3 ÚP nedochází k dotčení zemědělského půdního fondu.
Ochrana PUPFL
 Změnou č. 3 ÚP nedochází k přímému dotčení lesních pozemků ani vzdálenosti 50 m od okraje
lesa.
Ochrana nerostných surovin
 Nejsou navrženy žádné změny v území z hlediska ochrany nerostných surovin.
Podmínky civilizačních a kulturních hodnot
 Kulturní památky, archeologické lokalit beze změn.
 V platné ÚPD je stanovena ochrana památek, archeologických lokalit, místních památek
a urbanistických a architektonických hodnot.
 Kulturní památky nejsou Změnou č. 3 dotčeny, změny podmínek ochrany civilizačních a kulturních
hodnot nejsou navrženy.
 Část území obce leží v krajinné památkové zóně Vranovsko – Bítovsko
Hřbitov (kulturní památka) – změna podmínek využití ploch zemědělské výroby a skladování sníží
možnost negativního ovlivnění prostředí kulturní památky případnými negativními vlivy z velkochovů.
Plochy pro zemědělskou výrobu se nachází v krajinné památkové zóně Vranovsko – Bítovsko.
(Vyhláška MK 157/2002 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny)
Změna ÚP přispěje k ochraně krajinných hodnot památkové zóny Vranovsko – Bítovsko.
7. 4. Odůvodnění návrhu urbanistické koncepce
 Urbanistická koncepce stanovená Územním plánem Štítary není zásadně měněna.
 Ve Změně č. 3 nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy ani plochy přestavby.
 Záměrem změny je stanovení podmínek využití ploch zemědělské výroby – VZ tak, aby
v nich byla vyloučena možnost umístění intenzivní živočišné výroby – provozu velkochovů. Ostatní
podmínky využití v plochách VZ nejsou měněny.
 Vyloučení velkochovů přispěje zejména k ochraně:
- nadmístního rekreačního významu území městyse, ochrana je zvýrazněna umístěním ploch VZ
v blízkosti nástupního prostoru do nadmístní rekreační oblasti;
- krajinného rázu a rekreačního využití krajiny v typech krajiny č. 36 a č. 37 podle ZÚR;
- ochraně kulturní krajiny v krajinné památkové zóně Vranovsko – Bítovsko;
- ochraně piety hřbitova a prostředí kulturní památky hřbitova.
Veřejně prospěšné stavby
 Změnou č. 3 nejsou navrženy nebo měněny veřejně prospěšné stavby.
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7. 5. Odůvodnění členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití
 Změna č. 3 ÚP navrhuje změnu podmínek využití ploch VZ – plochy výroby a skladování –
zemědělská výroba v tom smyslu, že se v těchto plochách vylučuje „Umístění velkochovů
(intenzivních, průmyslových chovů)”.
 Současně se změnou č. 3 ÚP definuje pojem „velkochov“
 Členění ploch s rozdílným způsoben využití se nemění.
Odůvodnění definice pojmu velkochovy (intenzivní chovy)
Pro účely výkladu pojmu velkochovy ve změně územního plánu byla použita definice velkochovů
stanovená Ministerstvem zemědělství pro potřeby používání statkových hnojiv.
Dne 25. 1. 2013 byla odborem environmentálním a ekologického zemědělství Ministerstva
zemědělství novelizována definice velkochovu, která slouží pro potřeby používání statkových hnojiv
z konvenčního zemědělství na ekologické farmě podle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
Tato konvenční statková hnojiva však nesmějí pocházet z velkochovů (intenzivních chovů).
Příloha I nařízení komise (ES) č. 889/2008 povoluje pro použití v ekologickém zemědělství
vyjmenovaná hnojiva a pomocné půdní látky. Statková hnojiva je v ekologickém zemědělství možné
používat i z konvenčního zemědělství, platí však, že nesmějí pocházet z velkochovů (myšleno
intenzivních chovů). Jelikož nařízení dále nespecifikuje, co je myšleno pod pojmem velkochov, byla
pro tyto potřeby Ministerstvem zemědělství stanovena následující definice intenzivního chovu.
Velkochovem (intenzivním, průmyslovým chovem) se v tomto smyslu rozumí koncentrované provozy
intenzivní živočišné výroby, které jsou značně závislé na vnějších vstupech (např. veterinární
přípravky a krmiva), které nejsou povoleny v ekologickém zemědělství.
Jedná se o podnik, nebo uzavřenou provozní jednotku, který/á splňuje alespoň 1 z těchto kritérií:
1) chová více jak 150 VDJ a zároveň má zatížení zemědělské půdy hospodářskými zvířaty vyšší
než 3 VDJ/ha;
2) chová více než a) 40 000 kusů drůbeže, a/ nebo b) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg),
a/nebo c) 750 kusů prasnic;
3) používá klecové technologie nebo více než polovina podlahové plochy sestává z roštové podlážky
nebo mřížové konstrukce.
Tato definice velkochovu se nevztahuje na chovy koní, ovcí a koz a na chov skotu s volným ustájením
na hluboké podestýlce.
Důvody pro změnu podmínek využití ploch zemědělské výroby:
Specifikum městyse je významná letní rekreace v údolí řeky Dyje kolem Vranovské vodní nádrže,
která je součástí rekreační oblasti Vranovsko – Bítovsko. Jedná se rovněž o území s velmi hodnotnou
krajinou, které má nadmístní význam z hlediska ochrany přírody a krajiny.
Případné umístění velkochovů a jejich negativní vlivy přesahující hranice areálů by mohly mít vliv na
podstatné snížení rekreačního potenciálu tohoto území.
1. Ochrana nástupního prostoru na pláž a hráz
Na území Vranovské pláže a hráze je zastoupena především hromadná rekreace, která tvoří jádro
rekreační oblasti Vranovsko – Bítovsko. Přístup na pláž je možný z Vranova nad Dyjí pro pěší a
cyklisty a dále s omezením Švýcarskou zátokou. Nejvýznamnější a prakticky jediné dopravní napojení
je ze Štítar, zde je na silnici II/408 také zastávka hromadné dopravy. Tento nástupní prostor do
rekreační oblasti se nachází v blízkosti ploch pro zemědělskou výrobu. Případné umístění velkochovů
a jejich negativní vlivy přesahující hranice areálů u nástupního prostoru by měly negativní vliv na celé
území hromadné rekreace na pláži a hrázi.
Ve vazbě na přístupovou komunikaci na Vranovskou pláž vymezuje ÚP rozvojové plochy pro
občanskou vybavenost a lesopark v lokalitě Helenin Dvůr, které koncepčně využívají tuto atraktivní
polohu. Případné umístění velkochovů a jejich negativní vlivy přesahující hranice areálů mohou
negativně ovlivnit i využití této plochy.
2. Snížení atraktivity zastavěného území městyse
Případné umístění velkochovů a jejich negativní vlivy přesahující hranice areálů západně navazující
na zastavěné území městyse může mít negativní vliv na atraktivitu bydlení a rekreace v zastavěném
území Štítar.
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3. Plochy rodinné rekreace
Blízkost vodní nádrže a členitost krajiny vytváří optimální podmínky pro rekreační využití. Prstenec
rekreačních chat je lemuje břeh vodní nádrže prakticky v celém řešeném území. Při sčítání v roce
2011 je uváděno 480 objektů individuální rekreaci v obci.
Jako rozptylové plochy individuální rekreace jsou využívány navazující plochy tedy prakticky celé
katastrální území Štítary na Moravě. Případné umístění velkochovů a jejich negativní vlivy přesahující
hranice areálů mohou ovlivnit i rekreační potenciál rozptylových ploch rodinné rekreace.
4. Rekreační využití krajiny
Změna ÚP zlepší podmínky využití krajiny pro celoroční rekreaci, cestovní ruch a ekologicky
orientovanou turistiku v koordinaci s ochranou přírody a krajiny.
7. 6. Návrh koncepce dopravy
Silniční doprava
Řešeným územím prochází tyto silnice:
 II/408
Brandlín - Jemnice - Hodonice – Hevlín
 II/398
Vémyslice - Pavlice, Šafov - státní hranice
 III/40816
Štítary – Ctidružice
 III/3988
Štítary – silnice II/398
 V koncepci silniční dopravy nejsou ve Změně č. 3 navrženy žádné změny.
Ostatní komunikace a dopravní zařízení
 Změnou č. 3 ÚP nejsou navrženy změny.
Železniční doprava
 Řešeným územím prochází východně od obce celostátní jednokolejná železniční trať č. 241
Jihlava- Okříšky- M. Budějovice – Znojmo- Šatov.
 Nejbližší nakládací a vykládací stanicí ČD je železniční stanice Šumná.
 ZÚR Jihomoravského kraje vymezuje koridor pro optimalizaci a elektrizaci železniční tratě č. 241
v šířce 120 m (zároveň vymezeno jako veřejně prospěšná stavba DZ 08).
 Koridor dopravní infrastruktury pro optimalizaci a elektrizaci železniční trati byl vymezen Změnou
č. 1 ÚP Štítary.
 Změna č. 3 nenavrhuje žádné změny v koncepci železniční dopravy.
Letecká doprava
 Změna č. 3 nenavrhuje žádné změny v koncepci letecké dopravy.
Hluk z dopravy
 Negativní vlivy ze silniční a železniční dopravy byly posuzovány v platném ÚP Štítary.
7. 7. Odůvodnění návrhu koncepce technického vybavení
7. 7. 1. Vodní hospodářství
Záplavové území a zařazení toků
 Ve správním území městyse Štítary je vymezeno záplavové území významného vodního toku Dyje.
 Návrh Změny č. 3 ÚP Štítary nezasahuje do vymezeného záplavového území.
Vodní toky a plochy
 Změnou č. 3 nejsou navrženy žádné změny v plochách vodních a vodohospodářských.
Ochranná pásma vodních zdrojů
 Nemění se.
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Zásobování pitnou vodou
 Koncepce zásobování vodou se Změnou č. 3 ÚP Štítary nemění.
Odkanalizování a čištění odpadních vod
 Koncepce odkanalizování Štítar se Změnou č. 3 nemění.
7. 7. 2. Energetika
Zásobování elektrickou energií
 V rámci Změny č. 3 ÚP Štítary nejsou navrženy žádné změny v koncepci zásobování elektrickou
energií.
7. 7. 3. Telekomunikační zařízení
 V rámci Změny č. 3 ÚP Štítary nejsou navrženy žádné změny.
7. 7. 4. Zásobování zemním plynem
 Koncepce zásobování zemním plynem se Změnou č. 3 ÚP Štítary nemění.
7. 8. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny včetně koncepce návrhu územního systému
ekologické stability
Koncepce uspořádání krajiny
 V koncepci uspořádání krajiny nejsou navrženy žádné změny.
Koncepce návrhu územního systému ekologické stability
 Změnou č. 3 nejsou navrženy žádné změny.
7. 9. Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky
 Změnou č. 3 nejsou navrženy žádné změny.

8. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH





Změnou č. 1 bylo aktualizováno zastavěné území k datu 31. 01. 2019.
Aktualizace zastavěného území je obsažena v dosud nedokončené Změně č. 2 ÚP.
Ve změně č. 3 ÚP zastavěné území nebylo zastavěné území aktualizováno.
Ve změně č. 3 nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy.

9. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody vyloučil ve
svém stanovisku ze dne 6. 4. 2021 pod čj. JMK 46175/2021 negativní vliv Změny č. 3 ÚP Štítary na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a nepožaduje vyhodnocení vlivů Změny č. 3 na životní
prostředí.

10. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ.
 Tyto záležitosti nejsou ve Změně č. 3 Územního plánu Štítary vymezeny.
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11. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
 Vyhodnocení předpokládaného důsledku navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond není
zpracováno.
 Řešení Změny č. 3 ÚP Štítary se nedotkne zemědělského půdního fondu.

12. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
 Vyhodnocení předpokládaného důsledku navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce
lesa není zpracováno.
 Řešení Změny č. 3 ÚP Štítary se nedotkne pozemku určených k plnění funkce lesa ani vzdálenosti
50 m od okraje lesa.

13. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ
V rámci řízení o návrhu Změny č. 3 ÚP Štítary podle §55b odst. 2 (doručení návrhu veřejnou
vyhláškou) zákona č. 183/20016 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon,
v platném znění byla na adresu pořizovatele doručena námitka.
Pořizovatel v souladu s ustanovením §53 odst. 1 stavebního zákona, ve spolupráci s určeným
zastupitelem, vyhodnotil výsledky projednání a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval následující
návrh rozhodnutí o námitce.
Návrh vyhodnocení o námitce a doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému
orgánu a vyzval je dopisem č.j. MUZN 194893/2021/146/SD ze dne 1.11.2021, aby k němu ve lhůtě
do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Ve stanovené lhůtě bylo na adresu pořizovatele doručeno
dne 30. 11. 2021 stanovisko dotčeného orgánu – Odbor životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, ve kterém se konstatuje, že OŽP, jako orgán příslušný dle § 22 písm. d) výše
uvedeného zákona, konstatuje, že záměr „Chov prasat Štítary“ byl podroben posuzování vlivů záměru
na životní prostředí podle výše uvedeného zákona. Závazné souhlasné stanovisko k záměru bylo
vydáno dne 25. 10. 2021 pod č. j. JMK 152840/2021. Ostatními dotčenými orgány nebyla uplatněna
k navrhovanému rozhodnutí o námitce žádná stanoviska. Krajský úřad, jako nadřízený orgán sdělil
pořizovateli dne 3. 12. 2021 prostřednictvím e-mailu, že ke Změně č. 3 ÚP Štítary nebude za odbor
územního plánování a stavebního řádu uplatňovat stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitce
v souladu s ust. 53 odst. 1 SZ.
Označení námitky
Jméno a příjmení fyzické osoby
nebo název právnické osoby:
Adresa / Sídlo:

N01
Zemědělská společnost PETŘÍN s. r. o.,
Starý Petřín 53, 671 06 Starý Petřín

Námitka byla doručena na podatelnu Městského úřadu Znojmo dne 20. 7. 2021 a zaevidována
pod číslem jednacím MUZN 121466/2021.
Obsah námitky:
Navržená změna č. 3 Územního plánu Štítary se v zásadě týká pouze osoby podávající námitky
a směřuje výhradně proti ní, neboť změna samotná spočívá v podstatě pouze ve vymezení
velkochovů (intenzivních průmyslových chovů), za které jsou v tomto vymezení považovány mino jiné
i chovy více než 2000 ks prasat na porážku, když zároveň takto specifikované velkochovy zařazuje
v rámci ploch zemědělské výroby do kategorie nepřípustných využití území. Takto navržená změna
územního plánu je pak v podstatě zjednodušeně řečeno odůvodněna „snahou pro zachování a
zlepšení podmínek pro celoroční rekreaci“.
Předmětná navržená změna územního plánu se dotýká možnosti užívání a vůbec celkového využití
nemovitých věcí ve vlastnictví Zemědělské společnosti PETŘÍN s. r. o. Navržená změna územního
plánu tedy zásadně zasahuje do vlastnického práva Zemědělské společnosti PETŘÍN s. r. o. a jejího
práva podnikat. Navíc osoba podávající námitky, tj. společnost Zemědělská společnost
PETŘÍN s. r. o. již před zahájením procesu změny územního plánu v dobré víře v dosud platný
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územní plán započala s realizací jejího projektu s názvem „Chov prasat Štítary“, v jehož rámci má
dojít k úpravě budov resp. úpravě její části zemědělského areálu ve Štítarech na vepřín s kapacitou
10000 ks prasat, a to jak je uvedeno výše plně v souladu se stávajícím územním plánem.
Navrženou změnou územního plánu č. 3 městyse Štítary tedy dojde ke znehodnocení majetku
Zemědělské společnosti PETŘÍN s. r. o., neboť by byla na časově neomezenou dobu zásadně
omezena v dalším rozvoji svého podnikání tak, aby odpovídalo aktuálním trendům hospodaření
běžného zemědělského podnikatele, protože by k výše uvedenému a již započatému projektu
nedostala stavební povolení.
Zemědělská společnost PETŘÍN s. r. o. se rovněž domnívá, že v rámci navržené změny nedošlo
k provedení aktualizace grafických podkladů, když mapové podklady neodpovídají současné situaci.
Odůvodnění námitky:
Společnost Zemědělská společnost PETŘÍN s. r. o., má za to, že městysem Štítary navržená změna
č. 3 Územního plánu Štítary je svévolná, účelová a diskriminační, neboť se ve skutečnosti dotýká
pouze Zemědělské společnosti PETŘÍN s. r .o., žádného jiného subjektu, a jde tak o zásadní zásah
do vlastnického práva společnosti Zemědělská společnost PETŘÍN s. r .o. a jejího práva podnikat,
protože jednak realizace záměru vepřína s kapacitou 10000 vykrmovaných kusů prasat byla ze strany
Zemědělské společnosti PETŘÍN s. r. o. již započata (v současné době probíhá na základě
zpracovaných podkladů posuzování vlivů záměrů na životní prostředí EIA) a to v dobré víře ve
stávající platný územní plán městyse Štítary, a do této realizace projektu „Chov prasat Štítary“ již byly
do současné doby investovány nemalé finanční prostředky v řádu statisíců korun (zejména se jedná o
vynaložené finanční prostředky na příslušnou dokumentaci a znalecké posudky, výkup pozemků
apod.), a jednak navržená změna č. 3 územního plánu zcela jednoznačně nerespektuje a naprosto
opomíjí zájmy Zemědělské společnosti PETŘÍN s. r. o. jako vlastníka nemovitých věcí, jichž se
navržená změna územního plánu dotýká.
Navržená změna územního plánu v praxi totiž pro Zemědělskou společnost PETŘÍN s. r. o. znamená,
že pokud nebude možno v zemědělském areálu ve Štítarech provést a dokončit již započatý projekt
„Chov prasat Štítary“, budou nemovité věci pro Zemědělskou společnost PETŘÍN s. r. o. jako jejich
vlastníka fakticky nevyužitelné, a to z důvodu, že realizace vepřína s kapacitou dle navržené změny
územního plánu max. do 2 000 kusů chovaných prasat je v současných ekonomických podmínkách
běžného zemědělského podnikatele naprosto neekonomická a neproveditelná (Z důvodu tlaku
na nízkou výkupní cenu jatečních prasat.) a jiné hospodárné využití pro své nemovité věci nemá.
Zároveň je na tomto místě nutno zdůraznit, že definice velkochovu použitá v návrhu změny č. 3
Územního plánu městyse Štítary je nepřípadná, neboť definice byla převzata z podkladů Ministerstva
zemědělství týkajících se a dopadajících výlučně na tzv. „ekologického zemědělského podnikatele“
nikoliv tedy již na běžné zemědělské podnikatele. Nutno podotknout, že společnost Zemědělská
společnost PETŘÍN s. r. o. nespadá do kategorie „ekologického zemědělského podnikatele“, nýbrž do
kategorie běžného zemědělského podnikatele. Touto skutečností dochází k diskriminaci převažující
většiny zemědělských podnikatelů hospodařících konvenčně podle pravidel správné zemědělské
praxe.
Navržená změna územního plánu taktéž vůbec nezohledňuje dřívější chov překračující podstatně
2 000 ks prasat v předmětném zemědělském areálu jiným zemědělským podnikatelem, a to relativně
v nedávné době před 2 lety. Přitom proti tomuto nebylo nikdy nikým jakkoliv protestováno, resp. nebyl
z tohoto důvodu měněn územní plán.
Realizace projektu Zemědělské společnosti PETŘIN s. r. o. „Chov prasat Štítary“ tj. umístění vepřína
přinese místním obyvatelům pracovní příležitosti, jistotu zaměstnání, což je v současné pandemické a
turbulentní době rovněž nemalým přínosem, neboť zvýší lokální zaměstnanost. Územní plán by tedy
měl zohledňovat možnost rozvoje dané lokality i z hlediska zaměstnávání obyvatel dotčeného území
resp. blízkého okolí. Přijetím navržené změny územního plánu by však naopak tato možnost byla
umenšena. Navržená změna územního plánu je proto v této souvislosti rovněž v rozporu se Zásadami
územního rozvoje Jihomoravského kraje, na něž se přitom odvolává, a to v pasáži požadavků na
uspořádání a využití území, kde jedním z požadavků je podpora stabilizace dlouhodobého
demografického vývoje v území a minimalizace marginalizace území při hranicích s Krajem Vysočina.
Odliv pracovních příležitostí jistě ke stabilizaci demografického vývoje či minimalizaci marginalizace
území zajisté nepřispěje.
Dalším přínosem realizace záměru společnosti Zemědělská společnost PETŘÍN s. r. o. umístit
v zemědělském areálu chov prasat s kapacitou 10 000 kusů bude rovněž přínos v podobě přírodního
hnojení jí obhospodařovaných pozemků nacházejících se vesměs západním směrem
od zemědělského areálu a tedy směrem od městyse Štítary. Obecně totiž, a to i na úrovni Evropské
unie, existuje tlak na omezování chemického hnojení zemědělských pozemků, když pozemky
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obhospodařovávané Zemědělskou společností PETŘIN s. r. o. jsou nyní hnojeny především
chemickými prostředky. V případě dalšího omezování možnosti použití chemických hnojiv, tak bude
nezbytné zajistit hnojení předmětných pozemků přírodními hnojivy, když záměrem Zemědělské
společnosti PETŘÍN s. r. o. v rámci realizace projektu vepřína bylo to, že bude provádět hnojení jí
obhospodařovávaných pozemků v k. ú. Štítary na Moravě kejdou produkovanou v místním chovu
prasat tj. přírodním hnojivem.
Pokud jde o hnojení samotné, toto obecně probíhá 2x ročně (Na tento fakt jsou projektovány
skladovací kapacity jímek.), a to na jaře a na podzim, což je mimo hlavní rekreační sezónu, a
Zemědělská společnost PETŘÍN s. r. o. již v současné době disponuje zemědělskou technikou, která
kejdu zapravuje přímo do půdy, což omezuje případné šíření zápachu.
Pokud tedy v budoucnu nebude možno zajistit přírodní hnojivo (kejdu) ze zamýšleného chovu, bude
muset Zemědělská společnost PETŘÍN s. r. o. zajistit přírodní hnojivo z jiných zdrojů, přičemž tyto
bude muset samozřejmě dopravovat na pole cisternami, které bohužel budou muset projíždět
městysem Štítary, což tedy způsobí občanům komplikace.
Je rovněž nutno podotknout a zdůraznit, že kejda jako přírodní hnojivo pomáhá vytvářet strukturu
půdy a tím zvyšuje její schopnost přirozeně zadržovat vodu v krajině a zamezit tak jejímu vysychání.
V rámci projektování záměru zřízení chovu byl projekt zpracováván v maximálních počtech 10 000
vykrmovaných kusů prasat, přičemž se však stále zvyšují požadavky na prostor projeden chovaný
kus, tedy při současném trendu nebude v budoucnu možné v plánových prostorách chovat maximální
projektovaný počet kusů, nýbrž nižší. Povolený počet prasat definuje tzv. integrované povolení, které
do sebe implementuje změny právních předpisů, tzn. i právní předpisy vedoucí ke zvýšení prostoru
pro 1 chované zvíře.
Taktéž provoz budoucí farmy nikterak nezatíží komunikace, neboť v průměru půjde dle propočtů
v rámci projektu o 5 kamionů denně. Na základě údajů z Českého statistického úřadu se jedná
o nárůst dopravy o 1,4%, což evidentně nikterak zásadně nezvýší využití komunikací v lokalitě
městyse Štítary. Vykládka a nakládka probíhá v časných ranních hodinách kolem třetí hodiny ranní,
takže by tyto neměly občany nijak omezovat. Samotný proces naskladnění, respektive vyskladnění je
rozložen v dlouhém časovém úseku, kdy najeden kamion je potřeba minimálně 2 hodiny.
To znamená, že nemůže dojít ke kumulaci dopravy v krátkém časovém úseku.
Obecným trendem jsou taktéž požadavky měst/obcí, aby pro zemědělskou výrobu byly využívány
stávající zemědělské areály (tzv. brownfieldy) a nikoliv, aby byly od základů stavěny nové provozy
„na zelené louce se záborem orné půdy“. Plánované využití stávajícího zemědělského areálu pro
umístění vepřína je tedy plně v souladu s těmito trendy.
Pokud jde o vliv již realizovaného projektu Zemědělské společnosti PETŘÍN „Chov prasat Štítary“ na
životní prostředí, tento byl zpracovatelem dokumentace pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
posouzen tak, že jej lze na základě celkového vyhodnocení záměru doporučit. Dle rozptylové studie
míra expozice u obytné zástavby v případě realizace záměru odpovídá obvyklé venkovské zátěži v
3
blízkosti a dříve platný denní limit 100 μg/m bude dle rozptylové studie limitně splněn u objektů mimo
areál, neboť nejvyšší denní koncentrace u obytných objektů mimo areál dosahuje maximálně
66 μg/m3 po realizaci záměru. Rovněž tak posouzení hluku po realizaci záměru dle akustické studie
nebude znamenat ovlivnění nad rámce limitů danými zákonnými normami. V dalším si Zemědělská
společnost PETŘÍN s. r. o. dovoluje odkázat na připojenou dokumentaci EIA.
Zemědělská společnost PETŘÍN s. r. o. nebyla jako fakticky jediný navrženou změnou územního
plánu dotčený vlastník nemovitých věcí nijak a nikým oslovena za účelem dohody na případném
oboustranně přijatelném řešení svého záměru, ačkoliv tento svůj záměr dopředu prezentovala
městysu Štítary včetně veřejné prezentace na zasedání zastupitelstva městysu Štítary, to vše
před zahájením procesu změny č. 3 Územního plánu městyse Štítary. Vzhledem ke skutečnosti,
že Zemědělská společnost PETŘIN s. r. o. postupovala v souladu se stávajícím platným územním
plánem a v dobré víře v jeho aktuálnost a vynaložila nemalé prostředky do realizace předmětného
záměru vepřína s kapacitou 10 000 ks chovaných prasat, bude nezbytné rovněž posoudit, kdo bude
odpovědný za škodu, která nepochybně případným přijetím změny územního plánu Zemědělské
společnosti PETŘÍN s. r. o. vznikne a kdo ji Zemědělské společnosti PETŘÍN s. r. o. uhradí.
Budoucí využití areálu pro plánovanou zemědělskou výrobu je tedy s ohledem na shora uvedené
přínosné pro dané území. Naopak opačná argumentace tykající se vlivu na životní prostředí a rekreaci
není naprosto ničím a nijak podložená.
Vyznačení stabilizovaných ploch (VZ) a zastavitelné plochy Z17 (VZ) v návrhu změny č. 3 není
dle názoru Zemědělské společnosti PETŘIN s. r. o. v souladu s aktuálním stavem a neodpovídá
skutečnosti, neboť v předmětném zemědělském areálu došlo ke změnám, jak je patrno z nahlédnutí
do aktuálních katastrálních map. Mapové podklady použité v návrhu změny tedy neodpovídají
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skutečnosti a návrh změny je tedy nutno přepracovat a případně proces přijetí změny územního plánu
zahájit znovu od začátku.
S ohledem na shora uvedené tedy Zemědělská společnost PETŘÍN s. r. o. navrhuje, aby navržená
změna č. 3 Územního plánu městyse Štítary nebyla schválena.
Úplné znění podání je uloženo ve spise pořizovatele, jeho kopie je přiložena k tomuto návrhu
rozhodnutí.
Posouzení pořizovatelem:
Pořizovatel nejprve prověřil, zda jde o podání ve smyslu § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
a to z formálního a věcného hlediska.
Předmětné podání bylo vyhodnoceno jako námitka splňující podmínky stanovené v § 52 odst. 2
stavebního zákona, podle kterého mohou námitky proti návrhu územního plánu podat pouze vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. V souladu
s ustanovením §52 odst. 3 stavebního zákona mohou být námitky podle odst. 2 uplatněny nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání, musejí být odůvodněné a současně musí obsahovat údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.
Předmětná námitka je uplatněna vlastníkem staveb dotčených návrhem řešení a byla doručena
ve stanovené lhůtě pro uplatnění námitek, která byla stanovena do 14. 6. 2021. Námitka byla
doručena včas. Podání obsahuje údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva.
Návrh rozhodnutí o námitce:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Namitatel ve svém podání namítá proti změně územního plánu v celém jejím rozsahu. V úvodní části
podání vyslovuje názor, že se tato změna v zásadě dotýká pouze osoby podávající námitky a směřuje
výhradně proti ní, neboť změna samotná spočívá v podstatě pouze ve vymezení velkochovů
(intenzivních průmyslových chovů), za které jsou v tomto vymezení považovány mino jiné i chovy více
než 2000 ks prasat na porážku, když zároveň takto specifikované velkochovy zařazuje v rámci ploch
zemědělské výroby do kategorie nepřípustných využití území.
S tímto nelze souhlasit a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že majoritním vlastníkem pozemků
v ploše dotčené navrhovaným řešením je dle údajů katastru nemovitostí (v době veřejného
projednání, dále ověřeno pořizovatelem 25. 10. 2021) Česká republika a příslušným subjektem
k hospodaření s majetkem státu je pak Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000
Praha 3 (LV 10002). Namitatel je dle údajů katastru nemovitostí vlastníkem několika staveb
na pozemcích ve vlastnictví České republiky a je otázkou čeho bude namitatel vlastníkem v případě
jejich odstranění. Dále se v ploše nachází i pozemky a stavby ve vlastnictví dalších osob zapsaných
na LV 742, 793, 963, 362 a 854. Žádný z ostatních vlastníků, ani majoritní vlastník pozemků
neuplatnily ve stanovené lhůtě k navrhovanému řešení námitky. Nelze tedy souhlasit s tím, že by
navrhovaným řešením byla dotčena pouze osoba podávající námitku a řešení by směřovalo výhradně
proti ní. Navrhovaná změna je obecná, tudíž je adresována komukoli, kdo by chtěl stavět na území
městyse velkochov. Jakékoli pseudoargumenty namitatele ohledně diskriminace a podobně je třeba
důrazně odmítnout.
Namitatel uvádí, že změna spočívá v podstatě pouze ve vymezení velkochovů (intenzivních
průmyslových chovů), za které jsou v tomto vymezení považovány mimo jiné i chovy více než 2000 ks
prasat na porážku, když zároveň takto specifikované velkochovy zařazuje v rámci ploch zemědělské
výroby do kategorie nepřípustných využití území. A dále uvádí, že takto navržená změna územního
plánu je pak v podstatě zjednodušeně řečeno odůvodněna „snahou pro zachování a zlepšení
podmínek pro celoroční rekreaci“.
Městys Štítary má za to, že je jen a pouze na něm jak bude definovat velkochov (intenzivní
průmyslový chov) pro účely vlastního územního plánu a jaké nastaví „mantinely“ pro počet kusů
v takovém velkochovu. Namitatel nemůže městysu Štítary diktovat, že teď není vhodná doba
pro takovou změnu jenom proto, že zaplatil za vyhotovení dokumentace EIA (která ovšem může být
i tak využitelná – pouze se sníží počet chovaných prasat a Navrhovatel může ve svém záměru
pokračovat). Ostatně je logické, že pro každou obec je hranice maximálního množství zvířat
ve velkochovu nastavena jinak. Vždy je potřeba v tomto směru přihlédnout k velikosti obce, umístění
daného velkochovu od zastavěné části obce či využití okolních nemovitostí. Proto městys Štítary
nepovažuje za předmětné zabývat se tím, zda definice velkochovu uvedená v návrhu změny č. 3
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územního plánu dopadá pouze na „ekologicky zemědělské podnikatele“ či nikoliv. Dle § 18 odst. 1
stavebního zákona je cílem územního plánování 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. S ohledem na výše
uvedený cíl dospěl městys Štítary ke kompromisnímu řešení, které spočívá v možnosti chovu až 2 000
kusů prasat na porážku (nad 30 kg) na dotčených pozemcích. Dle městyse Štítary je uvedené řešení
dostatečně velkorysé ve vztahu k namitateli, přičemž je zároveň šetrné k životnímu prostředí
a obyvatelům obce.
Namitatel dále uvádí, že předmětná navržená změna územního plánu se dotýká možnosti užívání a
vůbec celkového využití nemovitých věcí ve vlastnictví Zemědělské společnosti PETŘÍN s. r. o..
Navržená změna tedy zásadně zasahuje do vlastnického práva Zemědělské společnosti
PETŘÍN s. r. o a jejího práva podnikat. Navíc osoba podávající námitky tj. Zemědělská společnost
PETŘÍN s. r. o již před zahájením procesu změny územního plánu v dobré víře v dosud platný územní
plán započala s realizací jejího projektu s názvem „Chov prasat Štítary“, v jehož rámci má dojít k
úpravě budov resp. Úpravě její části zemědělského areálu ve Štítarech na vepřín s kapacitou 10 000
ks prasat, a to jak je uvedeno výše plně v souladu se stávajícím územním plánem.
Městys Štítary uznává, že vlastnické právo, garantované článkem 11 Listiny základních práv a
svobod, je předpokladem osobního rozvoje jednotlivce a předpokladem pro využití některých svobod.
Není však koncipováno jako absolutní a bezbřehé. Vlastnictví zavazuje a jednotlivec jej nesmí užívat
tak, aby ohrožoval práva jiných nebo zájmy společnosti jako celku. Navíc Navrhovatel není ani
vlastník pozemků, které jsou z hlediska způsobu využití označeny jako „VZ – Zemědělská výroba.“
I kdyby byl, Listina připouští jeho omezení z důvodu ochrany práv jiných nebo veřejného zájmu, jímž
může být například lidské zdraví, ochrana přírody a životního prostředí. Městys Štítary uvádí, že
s ohledem na plánovaný záměr namitatele dospěla k závěru, že je zapotřebí upravit podmínky využití
území, neboť plánovaná kapacita záměru by měla vlivem hluku, zápachu, emisí, dopravy související
s provozem a dopravy související s demolicí stávajících objektů negativní vliv na lidské zdraví, kvalitu
života obyvatel Městyse Štítary (ale i obcí okolních) a na stav všech složek životního prostředí. Městys
Štítary nesouhlasí, že je namitatelem plánovaný záměr v souladu se stávajícím platným územním
plánem. Pozemky, na kterých Navrhovatel plánuje zrealizovat stavbu velkokapacitního velkochovu
prasat, jsou v územním plánu (Územní plán Štítary vydaný s účinností od 3. 4. 2012, změněný
Změnou č. 1 s účinností od 28. 5. 2020 a dále Změnou č. 2 s účinností od 19. 9. 2021, dále též
územní plán) označeny „VZ“ (s účinností od 3. 4. 2012), tzn. plochy výroby a skladování, na kterých je
přípustná zemědělská výroba. V textové části územního plánu na str. 30 je uvedeno, že nepřípustné
jsou mj. zařízení „výroby se silným negativním dopadem na prostředí.“ Kromě toho je v územím plánu
na str. 5 stanovena Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území pro Přírodní hodnoty území tak, že
mimo jiné nebudou v řešeném území umístěny stavby, plochy a zařízení, které by mohly negativně
ovlivnit životní prostředí a krajinný ráz území a pro Ochranu zdravých životních podmínek a životního
prostředí, že mimo jiné nebude u ploch pro zemědělskou výrobu stávající a navrhované využití ploch
negativně ovlivňovat nadlimitními hodnotami hluku a pachových emisí stávající chráněné venkovní
prostory a chráněné venkovní prostory staveb a že při posuzování vlivů na prostředí jednotlivých ploch
bude posuzování provedeno sumárně ze všech provozů umístěných v dané ploše, popř. součtem
negativních vlivů zasahujících danou plochu.
Městys Štítary má za to, že záměr namitatele má silně negativní dopad na životní prostředí a je tak
v rozporu i se stávajícím územním plánem, tudíž brojení proti změně je vlastně zcela liché.
Nad shora uvedené si namitatel byl vědom nesouhlasu široké veřejnosti a zastupitelstva městysu
Štítary, jakožto i chystané změny územního plánu, a přesto začal/pokračoval s realizací záměru – nyní
ve fázi posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA. Tudíž jeho odkaz na dobrou víru při realizaci
záměru ve stávající územní plán je irelevantní. V procesu územního plánování není poskytována
ochrana legitimního očekávání neměnnosti dříve schválené územně plánovací dokumentace. Proto
ani „nečekaná“ změna územního plánu nemůže vést ke konstatování porušení zásady legitimního
očekávání. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ao 3/2009-76 ze dne 21. 10. 2009 uvádí:
„Z existence dřívějšího územního plánu či řešení navrhovaných v raných fázích územního plánování
nelze dovozovat utvoření „závazné správní praxe“ – tím by byla popřena sama podstata územního
plánování.“ Územní plán není neměnným dokumentem územního plánování. V daném případě byl
územní plán přijat před řadou let (2012) a je jen na městyse Štítary, aby si učinil úsudek o tom,
vyhovuje-li stávající podoba regulace té které lokality cílům a úkolům územního plánování.
Nad shora uvedené je třeba uvést, že zkoumání souladu stavebního záměru Navrhovatele s územním
plánem jde mimo rámec změny územního plánu. Konkrétní záměr v území z hlediska jeho souladu
s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování posuzuje
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úřad územního plánování podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, stavební zákon, v platném znění až na základě žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu
územního plánování, jejíž nedílnou součástí je příslušná projektová dokumentace. Těmito
skutečnostmi se nelze při pořizování navrhované změny územního plánu věcně zabývat. Jelikož
nebylo doposud rozhodnuto o umístění stavby, nemohli stěžovatelé s jistotou očekávat, že stavební
záměr bude možné v jimi předpokládané podobě v území umístit. A pokud taková očekávání měli,
jdou k jejich tíži. Přeci městys Štítary neustoupí od plánované změny územního plánu jenom proto,
že si namitatel usmyslel postavit záměr na území městysu a prozatím nepodnikl ve věci žádné kroky,
vyjma zaplacení odborníka na sepsání dokumentace EIA, když navíc toto jednání je podnikatelským
rizikem namitatele.
Namitatel je dále toho názoru, že pokud nebude možno v zemědělském areálu ve Štítarech provést a
dokončit již započatý projekt „Chov prasat Štítary“, budou nemovité věci pro Zemědělskou společnost
PETŘÍN s. r. o. jako jejich vlastníka fakticky nevyužitelné, a to z důvodu, že realizace vepřína
s kapacitou dle navržené změny územního plánu max. do 2 000 kusů chovaných prasat je
v současných ekonomických podmínkách běžného zemědělského podnikatele naprosto
neekonomická a neproveditelná (Z důvodu tlaku na nízkou výkupní cenu jatečních prasat.) a jiné
hospodárné využití pro své nemovité věci nemá.
Městys Štítary nesouhlasí s tím, že by po změně č. 3 územního plánu byly předmětné nemovitosti
fakticky nevyužitelné. Navrhovatel, jakož i kdokoli jiný (k tomu srov. obecnost změny územního plánu
viz výše) na nich (za splnění dalších zákonných podmínek) může stále realizovat chov prasat do 2
000 ks, případně má možnost využít nemovitosti k jakékoliv jiné činnosti, kterou umožňují podmínky
využití dané plochy stanovené územním plánem. To, že by taková činnost nebyla pro namitatele tolik
výhodná, již není věcí městyse Štítary.
Namitatel je dále toho názoru, že navržená změna územního plánu taktéž vůbec nezohledňuje dřívější
chov překračující podstatně 2 000 ks prasat v předmětném zemědělském areálu jiným zemědělským
podnikatelem, a to relativně v nedávné době před 2 lety. Přitom proti tomuto nebylo nikdy nikým
jakkoliv protestováno, resp. nebyl z tohoto důvodu měněn územní plán.
Názor, že by v předmětném zemědělském areálu bylo chováno podstatně více jak 2 000 prasat jiným
zemědělským podnikatelem v předešlých letech, namitatel nijak nedokazuje. Nadto městys Štítary
uvádí, že je podstatný rozdíl, zda je, nebo v minulosti bylo ve stávajícím areálu chováno okolo 2 000
prasat nebo zda budou nově budovány dvě haly s celkovou kapacitou 10 000 prasat, což představuje
asi pětinásobný rozdíl v zatížení obyvatel obce všemi myslitelnými emisemi.
Namitatel je dále toho názoru, že umístění vepřína přinese místním obyvatelům pracovní příležitosti,
jistotu zaměstnání, což je v současné pandemické a turbulentní době rovněž nemalým přínosem,
neboť zvýší lokální zaměstnanost. Územní plán by tedy měl zohledňovat možnost rozvoje dané
lokality i z hlediska zaměstnávání obyvatel dotčeného území resp. blízkého okolí. Přijetím navržené
změny územního plánu by však naopak tato možnost byla umenšena. Navržená změna územního
plánu je proto v této souvislosti rovněž v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského
kraje, na něž se přitom odvolává, a to v pasáži požadavků na uspořádání a využití území, kde jedním
z požadavků je podpora stabilizace dlouhodobého demografického vývoje v území a minimalizace
marginalizace území při hranicích s Krajem Vysočina. Odliv pracovních příležitostí jistě ke stabilizaci
demografického vývoje či minimalizaci marginalizace území zajisté nepřispěje.
Tato argumentace je scestná. Sám Navrhovatel předpokládá, že celý Záměr by měl být do značné
míry zautomatizován a počítá pouze s několika málo zaměstnanci (dle dokumentace EIA – str.31 - Pro
navrhovaný provoz se předpokládá s obsluhou 2 osob). Rovněž nad přidanou hodnotou takových
pracovních míst lze pochybovat. Městysu Štítary není jasné, jak by několik málo nových pracovních
míst mohlo přispět ke stabilizaci dlouhodobého demografického vývoje Jihomoravského kraje.
Představa, že se za prací ve velkochovu prasat budou stěhovat zaměstnanci s rodinami z celé
republiky je iluzorní. Naopak vzhledem k nedostatku pracovníků v zemědělství je možné, že by nově
vzniklá pracovní místa obsadili pracovníci ze zahraničí. Současně je třeba odmítnout i argument
rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje. Územní plán Štítary svými prostředky
vytváří předpoklady pro podporu stabilizace dlouhodobého demografického vývoje v území, případně
postupný nárůst počtu obyvatel a to zejména tím, že vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení v
dostatečném a odůvodnitelném rozsahu a dále především tím, že vytváří předpoklady pro trvale
udržitelný rozvoj území tj. podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a uspokojení
potřeb současné generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací budoucích.
Ostatně přezkoumání souladu územního plánu s dokumentací Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje je úkolem pořizovatele a je nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné
povahy, kterým je předmětná územně plánovací dokumentace vydávána. Posouzení dokumentace z
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hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy je předmětem
posouzení krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování.
Namitatel je dále toho názoru, že dalším přínosem realizace záměru bude rovněž přínos v podobě
přírodního hnojení jí obhospodařovaných pozemků nacházejících se vesměs západním směrem
od zemědělského areálu a tedy směrem od městyse Štítary. Obecně totiž, a to i na úrovni Evropské
unie, existuje tlak na omezování chemického hnojení zemědělských pozemků, když pozemky
obhospodařovávané Namitatelem jsou nyní hnojeny především chemickými prostředky. V případě
dalšího omezování možnosti použití chemických hnojiv, tak bude nezbytné zajistit hnojení
předmětných pozemků přírodními hnojivy, když záměrem Namitatele v rámci realizace projektu
vepřína bylo to, že bude provádět hnojení jí obhospodařovávaných pozemků v k. ú. Štítary na Moravě
kejdou produkovanou v místním chovu prasat tj. přírodním hnojivem.
Pokud jde o hnojení samotné, toto obecně probíhá 2x ročně (Na tento fakt jsou projektovány
skladovací kapacity jímek.), a to na jaře a na podzim, což je mimo hlavní rekreační sezónu, a
Zemědělská společnost PETŘÍN s. r. o. již v současné době disponuje zemědělskou technikou, která
kejdu zapravuje přímo do půdy, což omezuje případné šíření zápachu.
K argumentaci městys Štítary uvádí, že v tomto bodě se jedná především o přínos pro namitatele,
nikoliv pro samotný městys a jeho obyvatele. Argument, že v případě nerealizace záměru bude
zapotřebí dovážet přírodní hnojivo z jiných zdrojů na pole cisternami, které budou projíždět městysem
Štítary je absurdní. Městysem Štítary by cisterny projížděly i v případě, že by k realizaci záměru došlo.
Těžko si představit situaci jak jinak by se kejda ze zemědělského areálu v městysu Štítary dostala na
pole nacházející se v katastrálním území městysu Štítary, než po silnicích a cestách v obci Štítary.
V této souvislosti je nezbytné doplnit skutečnost že namitatel je součástí uskupení RHEA HOLDING,
které pod sebou sdružuje několik společností, které působí v šesti oborech činností. Stěžejní oblastí
aktivit uskupení je pak zemědělství a v současné době obhospodařuje 21 000 hektarů na jižní a
jihozápadní Moravě, na jižním Slovensku a v jižních Čechách. Ve správním území ORP Znojmo je
namitatel vlastníkem zemědělských pozemků napříč takřka celým územím a rozvoz přírodního hnojiva
na jím obhospodařované pozemky lze tudíž předpokládat všemi směry. Je totiž zřejmé, že jím
uváděné pozemky (dle KN LV 782 = 100,85 ha orné půdy v k. ú. Štítary na Moravě) vesměs západním
směrem od zemědělského areálu by vyprodukovanou kejdu nepojmuly a v takovém případě jsou na
místě obavy, že by mohlo dojít k nadměrné aplikaci hnojiv na tyto pozemky, což by mohlo vyústit v
situaci, kdy budou živiny spolu s jinými látkami prosakovat i do podzemních vod.
Informace o tom, že samotné hnojení bude probíhat mimo hlavní rekreační sezonu, nemá žádný vliv
na zatíženost území dopravou. Naopak lze předpokládat, že pokud by byla kejda do řešeného území
přivážena odjinud pro aplikaci na cca 100 ha orné půdy, půjde o násobně menší četnost provozu, než
když bude veškerá v místě vyprodukovaná kejda migrovat cisternami ze Štítar všemi směry.
V rámci projektování záměru zřízení chovu byl projekt zpracováván v maximálních počtech 10 000
vykrmovaných kusů prasat, přičemž se však stále zvyšují požadavky na prostor projeden chovaný
kus, tedy při současném trendu nebude v budoucnu možné v plánových prostorách chovat maximální
projektovaný počet kusů, nýbrž nižší. Povolený počet prasat definuje tzv. integrované povolení, které
do sebe implementuje změny právních předpisů, tzn. i právní předpisy vedoucí ke zvýšení prostoru
pro 1 chované zvíře.
Namitatel rovněž uvádí, že v budoucnu nebude – vinou zvyšujících se požadavků na prostor pro jeden
chovaný kus – možné chovat maximální počet 10 000 kusů prasat. Městys Štítary k tomu uvádí, že
nelze dopředu předvídat vývoj legislativy v této oblasti v dalších letech, přičemž v současné době
městysu Štítary není známo, že by v této oblasti mělo docházet k legislativním změnám. Nadto je
přezkum integrovaného povolení dle § 18 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o
integrované prevenci) prováděn alespoň jednou za 8 let. Tudíž po dobu 8 let by v chovu mohl být
chován maximální počet 10 000 kusů prasat, což je vzhledem k zmíněným okolnostem pro obyvatele
městysu Štítary nepředstavitelné.
Taktéž provoz budoucí farmy nikterak nezatíží komunikace, neboť v průměru půjde dle propočtů v
rámci projektu o 5 kamionů denně. Na základě údajů z Českého statistického úřadu se jedná o nárůst
dopravy o 1,4%, což evidentně nikterak zásadně nezvýší využití komunikací v lokalitě městyse Štítary.
Vykládka a nakládka probíhá v časných ranních hodinách kolem třetí hodiny ranní, takže by tyto
neměly občany nijak omezovat. Samotný proces naskladnění, respektive vyskladnění je rozložen v
dlouhém časovém úseku, kdy najeden kamion je potřeba minimálně 2 hodiny. To znamená, že
nemůže dojít ke kumulaci dopravy v krátkém časovém úseku.
Namitatel tvrdí, že případný provoz areálu by nijak nezatížil komunikace, neboť by vykládka a
nakládka zvířat probíhala v nočních hodinách. Navrhovatel však naprosto opomíjí potencionálně
zhoršenou dopravní situaci v obci při demolici stávajícího areálu a při výstavbě nového areálu a s tím
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souvisejícího technologického zázemí. Stejně tak Navrhovatel opomíjí možné emise z nákladní
dopravy stejně jako hluk z nákladní dopravy v nočních hodinách, který je pro zdraví obyvatel ještě
nebezpečnější, jak hluk v denní době.
Obecným trendem jsou taktéž požadavky měst/obcí, aby pro zemědělskou výrobu byly využívány
stávající zemědělské areály (tzv. brownfieldy) a nikoliv, aby byly od základů stavěny nové provozy
„na zelené louce se záborem orné půdy“. Plánované využití stávajícího zemědělského areálu
pro umístění vepřína je tedy plně v souladu s těmito trendy.
Městys Štítary nijak nerozporuje, aby pro zemědělskou výrobu byly využívány stávající zemědělské
areály, nicméně plánovaná zemědělská výroba by neměla negativně ovlivnit život obyvatel obce nad
přiměřenou míru, tj. v souladu se návrhem změny č. 3 územního plánu je uvedenou přiměřenou mírou
2 000 kusů prasat ve velkochovu. Případně městys Štítary nijak nebrání namitateli ani jakékoli třetí
osobě v jiném využití zemědělského areálu.
Pokud jde o vliv již realizovaného projektu Zemědělské společnosti PETŘÍN „Chov prasat Štítary“
na životní prostředí, tento byl zpracovatelem dokumentace pro posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA) posouzen tak, že jej lze na základě celkového vyhodnocení záměru doporučit. Dle rozptylové
studie míra expozice u obytné zástavby v případě realizace záměru odpovídá obvyklé venkovské
zátěži v blízkosti a dříve platný denní limit 100 μg/m3 bude dle rozptylové studie limitně splněn u
objektů mimo areál, neboť nejvyšší denní koncentrace u obytných objektů mimo areál dosahuje
maximálně 66 μg/m3 po realizaci záměru. Rovněž tak posouzení hluku po realizaci záměru dle
akustické studie nebude znamenat ovlivnění nad rámce limitů danými zákonnými normami. V dalším
si Zemědělská společnost PETŘÍN s. r. o. dovoluje odkázat na připojenou dokumentaci EIA.
Odkaz na připojenou dokumentaci EIA nepovažuje městys Štítary v tuto chvíli za relevantní.
Vyhotovení dokumentace EIA je podnikatelským rizikem navrhovatele. Své výtky k uvedené
dokumentaci již sdělil (jak investorovi, tak Krajskému úřadu Jihomoravského kraje) ve vyjádření
k dokumentaci EIA k chovu prasat ve Štítarech a v tomto směru na něj odkazuje. Současně je
nezbytné doplnit, že hodnocení záměrů v procesu EIA nikterak nesouvisí s procesem pořizování
územně plánovací dokumentace. Jedná se o dvě zcela samostatná a na sobě nezávislá řízení.
Zemědělská společnost PETŘÍN s. r. o. nebyla jako fakticky jediný navrženou změnou územního
plánu dotčený vlastník nemovitých věcí nijak a nikým oslovena za účelem dohody na případném
oboustranně přijatelném řešení svého záměru, ačkoliv tento svůj záměr dopředu prezentovala
městysu Štítary včetně veřejné prezentace na zasedání zastupitelstva městysu Štítary, to vše před
zahájením procesu změny č. 3 Územního plánu městyse Štítary. Vzhledem ke skutečnosti,
že Zemědělská společnost PETŘIN s.r.o. postupovala v souladu se stávajícím platným územním
plánem a v dobré víře v jeho aktuálnost a vynaložila nemalé prostředky do realizace předmětného
záměru vepřína s kapacitou 10 000 ks chovaných prasat, bude nezbytné rovněž posoudit, kdo bude
odpovědný za škodu, která nepochybně případným přijetím změny územního plánu Zemědělské
společnosti PETŘÍN s. r. o. vznikne a kdo ji Zemědělské společnosti PETŘÍN s. r. o. uhradí.
Není pravda, že namitatel nebyl nikdy a nikým osloven za účelem dohody na případném oboustranně
přijatelném řešení. Městys Štítary se snažil vyjít namitateli vstříc a snažil se navrhnout řešení
přijatelné pro obě strany, nicméně namitatel kategoricky trval na svém záměru velkokapacitního chovu
pro 10 000 kusů prasat, pravděpodobně motivován vidinou štědrých dotačních programů a snížení
kapacity velkokapacitního chovu pro něj nepřipadalo v úvahu.
Větu zmiňující odpovědnost za škodu v souvislosti s přijetím změny č. 3 územního plánu považuje
městys Štítary za nedůvodné zastrašování členů zastupitelstva městysu. Namitatel zahájil proces
realizace záměru i s vědomím nesouhlasu zastupitelstva městysu Štítary, nesouhlasu obyvatel
městysu Štítary, nesouhlasu okolních obcí a několika dalších dotčených subjektů. Proto nemohl jednat
v dobré víře ve stávající územní plán (přičemž záměr je v rozporu i s tímto územním plánem,
viz výše), byl-li si vědom obecného nesouhlasu s jeho záměrem. Stejně tak si musel být namitatel
vědom připravované změny č. 3 územního plánu, a to nejpozději od února 2021, kdy byl městysem
Štítary schválen návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu. Přesto od této doby nepřestal v
přípravách
na realizaci záměru.
Vyznačení stabilizovaných ploch (VZ) a zastavitelné plochy Z17 (VZ) v návrhu změny č. 3 není dle
názoru Zemědělské společnosti PETŘIN s.r.o. v souladu s aktuálním stavem a neodpovídá
skutečnosti, neboť v předmětném zemědělském areálu došlo ke změnám, jak je patrno z nahlédnutí
do aktuálních katastrálních map. Mapové podklady použité v návrhu změny tedy neodpovídají
skutečnosti a návrh změny je tedy nutno přepracovat a případně proces přijetí změny územního plánu
zahájit znovu od začátku.
K domnělému nesouladu mapových podkladů použitých v návrhu změny č. 3 územního plánu se
skutečností městys Štítary uvádí, že nepovažuje mapové podklady za neaktuální a ve zmíněných
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mapových podkladech nevidí podstatný rozdíl oproti aktuálnímu stavu. Z aktuálního mapového
podkladu v ploše VZ jsou patrny pouze drobné změny v parcelaci vzniklé dělením stávajících
areálových pozemků. Všechny tyto nově vzniklé pozemky se nachází dle územního plánu
v zastavěném území a jsou součástí stabilizované plochy VZ. Zastavitelná plocha Z17 s navrženým
způsobem využití VZ je vymezena na části stávajícího pozemku a parcelace v této lokalitě odpovídá
stavu v KN.
Nadto je nezbytné doplnit, že Změnou č. 3 územního plánu je měněna pouze textová výroková část
dokumentace a její součástí tudíž není grafická část, což je ostatně uvedeno i v odůvodnění
projednávané dokumentace. Z důvodu srozumitelnosti projednávané změny jsou v textové části
odůvodnění vloženy výřezy koordinačního výkresu platného územního plánu za účelem jednoznačné
identifikace změnou dotčených ploch.
Vzhledem ke shora uvedenému se navrhuje rozhodnout o námitce společnosti Zemědělská
společnost PETŘÍN s. r. o., tak, jak je výše uvedeno.
Zastupitelstvo městysu Štítary rozhodlo na svém zasedání dne …………………………. o výše
uvedené námitce tak, jak je výše uvedeno.

14. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
V rámci řízení o návrhu Změny č. 3 ÚP Štítary podle §55b odst.2 (doručení návrhu veřejnou
vyhláškou) zákona č. 183/20016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon,
v platném znění nebyly na adresu pořizovatele doručeny žádné připomínky.

******************************************************
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POUČENÍ
Proti Změně č. 3 Územního plánu Štítary vydané formou opatření obecné povahy,
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů).
Štítary dne: ……………………………….

……………………………………………………..
Pavla ROZSYPALOVÁ
starostka městysu ŠTÍTARY
razítko

Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne:……… …………………
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Příloha:
Vyznačení stabilizovaných ploch (VZ) a zastavitelné plochy Z17 (VZ)
Výřez koordinačního výkresu Úplného znění po Změně č.1 ÚP s vyznačením stabilizovaných ploch
zemědělské výroby a skladováni (VZ) se změnou podmínek využití.

Výřez koordinačního výkresu Úplného znění po Změně č. 1 ÚP s vyznačením zastavitelné plochy Z17
pro zemědělské výroby a skladováni (VZ) se změnou podmínek využití.
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