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NÁMITKA OBCE HNANICE 

 
ke 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 

dle § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění (stavební zákon) 

 

                                                                                                           Hnanice dne 6. dubna 2011 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Žerotínovo nám 3/5 

Brno  601 82 

 

                             

Námitka: k.ú. Hnanice 
 

Obsah námitky: 

Zastupitelstvo obce Hnanice, příslušné podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

uplatňuje námitku proti vymezení nadregionálního biocentra Údolí Dyje na našem správním 

území, které zahrnuje k.ú. Hnanice.  Nesouhlasíme s navrženým rozšířením NRBC Údolí 

Dyje NC07 nad rámec jeho hranic v platném ÚPO Hnanice. Především se jedná o pozemky 

zemědělsky obhospodařované – vinice a ornou půdu v blízkosti hranice NP Podyjí. 

Odůvodnitelné jsou pozemky obklopené lesním porostem NP Podyjí a jedná-li se o trvalý 

travní porost. 
 

Odůvodnění námitky: 

Součástí platného ÚPO Hnanice je i nadregionální biocentrum Údolí Dyje. Projednávaný 2. 

Návrh ZÚR Jm kraje navrhuje jeho rozšíření nad rámec vymezení v platném ÚPO Hnanice. 

Rozšíření je mimo jiné navrhováno na parcelách č. 928, 932, 939, 975, 1032, 1028, 1030, 

927, 919, 1036, 985, 937 a 934, které mají dle katastru nemovitostí způsob využití vinice, 

dále parcely č. 5322/1, 986, 994, 993, které mají dle katastru nemovitostí způsob využití orná 

půda a parcely č. 432/2, 427/8 a 428/2, které mají dle katastru nemovitostí způsob využití 

zastavěná plocha a nádvoří. 
Plochy s využitím vinice, jsou v navrhovaném rozšíření neregionálního biocentra o rozloze 

87 703 m², orná půda o rozloze 32 757 m² a zastavěné plochy o rozloze 519 m². Tyto 

plochy jsou ve vlastnictví fyzických osob a jsou intenzivně zemědělsky obhospodařovány. 

Jejich znázornění je patrno z přiložené grafické přílohy. 
 

Navrhované rozšíření je v rozporu s jednou z priorit Návrhu Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje uvedené v kapitole A „Stanovení priorit územního plánování 

jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území“, bod číslo 10, písmeno d) – 

vytváření územních podmínek pro rozvoj zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, 

s cílem zabezpečit jejich územní nároky. 
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Návrh na rozšíření NRBC je bohužel jednostranným aktem ochrany přírody bez zohlednění 

širších vazeb ani reálného stavu v území. Návrh ochrany není provázán s potřebami 

ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje, jak je uvedeno 

v republikových prioritách PÚR. 
 

Navrhované rozšíření je rovněž v rozporu s platnou komplexní pozemkovou úpravou, která byla 

dokončena 20.3.2006. V této dokumentaci je zapracován podrobný plán územního systému ekologické 

stability (zpracovatel Agroprojekt PSO, s.r.o., Brno) a výše uvedené pozemky nejsou jeho součástí. 

Domníváme se, že takto projednaná komplexní pozemková úprava je dohodou v území především 

s jednotlivými vlastníky a dohodnuté využití pozemků by tedy nemělo být znemožněno. Současně 

přikládáme vyjádření Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu ve Znojmě ze dne 30.3.2011 

k této problematice. 

 

Obec Hnanice zahájila přípravné práce na pořizování nového územního plánu pro svoji obec a využití 

výše citovaných pozemků předpokládá v současné podobě, tedy pro zemědělské využití. 

 

S rozšířením NRBC Údolí Dyje na popsané lokality zásadně nesouhlasíme i z dále uvedených důvodů. 

 

V odůvodnění 2. Návrhu ZÚR Jm kraje je uvedeno, že rozsah  nadregionálního biocentra 

Údolí Dyje, jako jediného na území Jm kraje, byl na základě požadavku Správy NP Podyjí 

podpořeného MŽP ČR výrazně zvětšen oproti podkladům pro zpracování ÚSES v ZÚR Jm 

kraje  (Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jm kraje – Ageris 2003 a 

Regionální a nadregionální ÚSES ČR 1996, platnost 1997). Ve spolupráci s odborem rozvoje 

MěÚ Znojmo, který je úřadem územního plánování jsme zjišťovali důvody rozsáhlého 

rozšíření NRBC. Od Správy NP Podyjí jsme dostali vysvětlení, že byla v roce 2006 

zpracována „Studie funkčnosti NRBC Údolí Dyje“, která hodnotí biocentrum jako nefunkční, 

a údajně proto bylo nutno jej rozšířit. O zpracování a konkrétních výsledcích této studie 

nebyla obec informována a obsah této studie nemá obec k dispozici.   V roce 2007 pak údajně 

dostala tehdejší zaměstnankyně Správy NP Podyjí ing. Bínová CSc. od MŽP pokyn 

k sjednocení hranic NRBC Údolí Dyje s hranicí NP Podyjí a hranicí EVL. 
 

S ohledem na znalost oblasti Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma z našeho 

laického pohledu je obec přesvědčena, že přírodě velice blízké území s přirozenými stanovišti 

a ekosystémy s vysokou biodiverzitou, o celkové výměře původního nadregionálního 

biocentra více než 5000ha (!) vytváří funkční celek, který plně odpovídá požadavkům na 

biocentrum nadregionální úrovně dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění, prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., metodiky Rukověť projektanta místního 

územního systému ekologické stability-Doplněk (LOW a kol.; Brno 1995) a Metodických 

postupů projektování lokálního ÚSES (Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie 

MZLU v Brně a LOW a spol. Brno; 2005). Původní NRBC, které zahrnovalo i plochy 

antropicky pozměněné (zemědělská půda),  je rozšířeno o  cca 1500 ha !!!, a to  převážně o 

zemědělské pozemky na území ochranného pásma Národního parku Podyjí.  Dle výše 

citovaných metodik je přitom minimální rozloha reprezentativního biocentra  min. 1000 ha 

(!!!).   Zvětšení plochy NRBC  v navrženém rozsahu považujeme za nepřijatelné.  
 

Nedomníváme se, že intenzivně zemědělsky využívané plochy se slučují s funkcí 

nadregionálního biocentra. K tomu nás vede znění ust. § 16 vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení 

se biocentra vymezují jako plochy přírodní, jejich účelem je zajištění podmínek pro ochranu 

přírody a krajiny v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.  

V ust. § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, je ochrana systému ekologické stability deklarována jako povinnost všech vlastníků 



a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se 

podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Navržené rozšíření NRBC Údolí Dyje tak znamená 

bezprostřední nebezpečí pro vlastníky a nájemce dotčených pozemků, že jeho schválením a 

uplatňováním může být omezováno stávající využívání pozemků k zemědělským účelům. 

Pokud zvětšení NRBC zahrnuje dnes zemědělsky obhospodařované pozemky za účelem 

zlepšení funkce biocentra, je zcela reálný předpoklad, že vyvstane potřeba změnit či omezit 

dosavadní způsob jejich využití ve prospěch funkčnosti biocentra. Územní plánování má 

účinné a legitimní prostředky, aby zajistilo stabilní využití zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a zamezilo změně jejich funkce, a v mnoha případech tomu již tak je, aniž by plochy 

musely být součástí ÚSES. 

 

NRBC Údolí Dyje v současné podobě je součástí Národního parku Podyjí, území s nejvyšší 

možnou ochranou přírody podle našeho právního řádu. Proto je nepřesvědčivé tvrzení, že 

NRBC Údolí Dyje je nutné rozšířit, neboť je ve špatném stavu. Pokud by to tak bylo, 

nesvědčilo by to o dobré práci Správy NP Podyjí, která území spravuje. 
 

V požadavcích na uspořádání a využití území pro plánování a usměrňování rozvoje 

v plochách a koridorech nadregionálního a regionálního ÚSES a úkolech pro územní 

plánování 2. Návrhu ZÚR Jm kraje je sice uvedeno, že v ÚPD obcí bude zpřesňováno 

vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a regionálního ÚSES 

s tím, že zpřesňování v ÚPD obcí bude prováděno při dodržení principů projektování ÚSES 

(právní normy, metodiky) v rámcích stanovených vydanými ZÚR Jm kraje, tzn. v případě 

biocentra dodržet lokalizaci biocentra dle vydaných ZÚR Jm kraje – vymezené biocentrum ve 

zpřesněných hranicích musí být minimálně 50 % své plochy v překryvu s vymezením plochy 

dle ZÚR Jm kraje. Jestli to chápeme správně, bude nutné v ÚP obcí v podstatě dodržet plochu 

NRBC Údolí Dyje vymezenou v ZÚR Jm kraje a zpřesněnou s ohledem k měřítku výkresu 

plocha a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES 1 : 100 000 a hlavního výkresu ÚP 1 : 

5 000 s tím, že plocha může být „posunuta“ tak, aby se v minimálně 50 %  překrývala 

s plochou v ZÚR Jm kraje. To by však znamenalo jen zábor jiné plochy zemědělsky 

obhospodařované, protože jiné již v úvahu nepřipadají. Úřad územního plánování (odbor 

rozvoje MěÚ Znojmo) obdržel v rámci pořizování ÚAP „rozšířenou“ hranici NRBC  Údolí 

Dyje v rámci jevu 21 (ÚSES) již v podrobnosti katastrální mapy. Podle vymezení NRBC 

Údolí Dyje v grafické části 2. Návrhu ZÚR Jm kraje je zřejmé, že zpracovatel dokumentace 

vycházel z téhož podkladu, který je též obsahem ÚAP ORP Znojmo, to je grafického 

podkladu vymezení NRBC Údolí Dyje zobrazeného v podrobnosti katastrální mapy.  Proto 

důrazně požadujeme, aby byla provedena v 2. Návrhu ZÚR Jm kraje úprava vymezení NRBC 

Údolí Dyje tak, aby byly respektovány naše výše uvedené výhrady. 
 

Vymezení NRBC Údolí Dyje působí dojmem, že bylo zpracováno značně neprofesionálně, od 

stolu, bez detailní znalosti území. Nebyl vzat v úvahu způsob současného využití území a jeho 

vazby. Nejsou patrny ani náznaky snahy zpracovatele v rámci rozšíření ÚSES sladit stávající 

charakter využívání a obhospodařování krajiny a potřeby hospodařících subjektů se zájmy 

ochrany přírody.  
 

V případě vymezení NRBC Údolí Dyje jsou podle našeho názoru  ZÚR Jm kraje v rozporu 

s cíli a úkoly územního plánování specifikovanými ust. § 18 stavebního zákona, konkrétně 

s ust. § 18 odst. 2 stavebního zákona. Podle citovaného ustanovení, má ÚP zajišťovat 

předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelnosti využití 

a prostorového uspořádání s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 

soukromých zájmů na rozvoji území. Tím se zpracovatel ZÚR Jm kraje nezabýval. Soukromý 



i společenský zájem v území je reprezentován zájmem na zachování intenzivně 

obhospodařovaných vinic, polností a pastvin v současném využití i do budoucnosti. To však 

projednávaná dokumentace nezajišťuje. Pokud by zůstalo NRBC Údolí Dyje vymezeno 

v ploše dle 2. Návrhu ZÚR Jm kraje, muselo by být převzato do ÚP obce. Vzhledem 

k důvodům uvedeným v předchozím odstavci by to znamenalo pouze „posunutí“ téhož 

problému o kousek dál. Navíc z praktických zkušeností je úřad územního plánování 

přesvědčen, že předanou hranici NRBC Údolí Dyje v podrobnosti katastrální mapy, která byla 

podle všeho podkladem i pro ZÚR Jm kraje, bude příslušný dotčený orgán považovat za 

definitivní a neměnnou.  

V k.ú. Hnanice se nachází vinice středních a malých podnikatelů, kteří se zabývají výrobou 

vína. Investovali do nich nejen nemalé finanční prostředky, ale i množství práce, jsou jejich 

výrobním prostředkem a potřebují mít jistotu, že budou pozemky moci i nadále jako vinice 

užívat. Rozšířením   NRBC Údolí Dyje na uvedené pozemky jim tato jistota není zaručena. 

Obdělávaná pole a pastviny slouží rovněž jako prostředek k obživě vlastníků pozemků nebo 

jejich nájemců. Navíc popsané pozemky jsou výhradně na okraji rozšiřovaného NRBC Údolí 

Dyje. S ohledem a důsledky uvedených soukromých zájmů (tedy zda je nutné i pozemky na 

okraji navrhovaného rozšíření NRBC zemědělsky obhospodařované do tohoto NRBC zařadit) 

a veřejného zájmu na ochranu životního prostředí, která se podle § 2 odst. 2 zákona o ochraně 

přírody a krajiny zajišťuje mimo jiné i ochranou a vytvářením ÚSES, se zpracovatel 2. 

Návrhu ZÚR Jm kraje nezabýval  
 

         

S navrženým vymezením nadregionálního biocentra obec Hnanice zásadně nesouhlasí a 

požaduje, aby hranice biocentra byla vedena tak, aby jejím návrhem nebyly dotčeny 

zemědělsky obhospodařované pozemky. 
 

Dále požadujeme, abychom byli přizváni k řešení návrhu rozhodnutí o této námitce. Aby se 

opět nejednalo o záležitostech bezprostředně se dotýkajících obce bez naší účasti. 
 

 

 

                                                                                                                                    Jiří Musil                                                                                                             

                                                                                                                starosta obce Hnanice 

 

                                    

                                                                                                                 Bc. Martin Dvořák 

                                                                                                           místostarosta obce Hnanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Grafické znázornění dotčených pozemků 

- Stanovisko Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu ve Znojmě 


