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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 
NÁVRH  ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  NESOVICE  ZA  OBDOBÍ 2013 - 2021 
 
Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, jako pořizovatel Územního 
plánu Nesovice příslušný dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“), předkládá podle § 55 odst. 1 
stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění (dále jen 
„vyhláška“) k projednání  
 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nesovice za období 2013 – 2021. 
 
I. Pořizovatel doručuje návrh Zprávy o uplatňování územního plánu veřejnou vyhláškou. 

 
Každý může uplatnit u pořizovatele do 15 dnů ode dne doručení písemné připomínky. 

 
 
II. Pořizovatel zasílá návrh zprávy o uplatňování územního plánu jednotlivě dotčeným orgánům, 

sousedním obcím a krajskému úřadu. 
 
Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nesovice 
 
- mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou 

požadavky na obsah návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu,  
- sousední obce mohou uplatnit podněty, 
- krajský úřad jako příslušný úřad z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí v platném znění, uplatní stanovisko, zda bude uplatňováno posuzování 
koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí,  

- nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli 
a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  
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III. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněných po uvedených lhůtách se nepřihlíží.  
 
 
IV. Po celou dobu lze do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nesovice nahlížet 

 
- na úřední desce MÚ Bučovice a Obecního úřadu Nesovice 
- způsobem umožňující dálkový přístup  - www.bucovice.cz a www.nesovice.cz 
- u pořizovatele, tj. Odbor územního plánování, rozvoje a investic MÚ Bučovice, Jiráskova 502, 

685 01 Bučovice, kancelář č. 307 (doporučujeme úřední dny, pondělí a středa od 8,00 do 17,00 
hodin), jinak dle telefonické dohody na tel. 517 324 425  

- v kanceláři starosty obce Nesovice. 
 
 
 
 
 
  
Ing. Kateřina Trtílková  
vedoucí odboru  

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Olga Bartáková  
 
 
 
Příloha:  
- Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Nesovice za období  2013 - 2021 
 
 
 
 
 
 
Veřejná vyhláška je doručena 15. dnem ode dne vyvěšení. 
 
 
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce MÚ Bučovice a OÚ Nesovice. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  
 
 
 
 
Sejmuto dne: 
 
 
 
Razítko, podpis: 

http://www.bucovice.cz/
http://www.nesovice.cz/
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Rozdělovník: 
 
Obdrží: 

- MÚ Bučovice – úřední deska 
- OÚ Nesovice – úřední deska 

 
obec pro kterou se pořizuje: 

- Obec Nesovice 
 
sousední obce: 

- Obec Uhřice 
- Obec Milonice 
- Obec Nevojice 
- Obec Snovídky 
- Obec Nemotice 
- Městys  Brankovice 
- Obec Dobročkovice 

 
 

Dotčené orgány: 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu,  

Žerotínovo náměstí  449/3, 601 82 Brno 
- Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 

prostředí,  
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 

- Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody č.p. 12, 110 15 Praha 
- Ministerstvo obrany ČR, Odbor správy majetku, P.O. Box 155/OSM, 140 21 Praha 4 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku č.p. 32,  110 15 Praha 1 
- Ministerstvo vnitra Odbor správy majetku, Nad Štolou 936/3, Praha 7, 170 3 Praha 
- Ministerstvo životního prostředí, Mezírka č.p. 1,  602 00 Brno 
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Hasičská č.p. 425, 682 01 Vyškov 1 
- Krajská hygienická stanice Jmk se sídlem v Brně, Nádražní č.p. 7, 682 01 Vyškov 
- Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Nádražní 7, 

68201 Vyškov 1 
- Státní pozemkový úřad, Hroznová č.p. 17,  603 00 Brno 
- Městský úřad Bučovice, Odbor ŽP a SÚ, Oddělení stavebního úřadu 
- Městský úřad Bučovice, Odbor ŽP a SÚ, Oddělení stavebního úřadu, Úsek silničního 

hospodářství 
- Městský úřad Bučovice Odbor ŽP, Oddělení stavebního úřadu, Úsek památkové péče 
- Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí, Jiráskova č.p. 502, 68501 Bučovice 
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 60142 Brno 
- Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 

1309/174, 612 00 Brno 
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, 11000 Praha 
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava, Kotlářská 51, 602 

00 Brno 
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Ostatní organizace a správci sítí: 
- ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819, 130 00 Praha 3 
- ČEPRO, a.s., Dělnická , č.p. 774, Praha - Holešovice, 1, 10000 Praha 10 
- ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774,  101 52 Praha 10 
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 1, 16000 Praha 6 
- ČEZ, a. s., Duhová č.p. 1444,,  140583 Praha 
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno 
- Lesy České republiky, s.p., Zámek č.p. 1,  685 01 Bučovice 
- MERO ČR, a.s., Veltruská č.p. 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- MND a.s., Úprkova č.p. 807,  695 01 Hodonín 
- MND Gas Storage a.s., Úprkova č.p. 807/6,  695 01 Hodonín 1 
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 11,  601 75 Brno 
- Quantum, a.s., Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 525/33, Brno-Veveří, 602 00 Brno 2 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003/7, Nové Město, 11000 

Praha  
- Státní plavební správa - pobočka Přerov (Státní plavební správa), Bohuslava Němce č.p. 640, 

750 02 Přerov 
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská č.p. 13,  682 01 Vyškov 
- Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha - Strašnice, 10000 Praha 10 
- České dráhy, a.s. Generální ředitelství, odbor správy nemovitostí, nábřeží Ludvíka Svobody 

č.p.1222/12, 11000 Praha 1 
- Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 2657, 63600 Brno 36 
- Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 60200 Brno 2 
- Česká geologická služba, Kostelní 364/26, Praha-Holešovice, 17000 Praha 7 
- GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem 1 
- NET4GAS, s.r.o., V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha10 
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 415 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, 13000 Praha 3 
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Úvod: 
 
Obec  Nesovice  se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. Správní území obce tvoří dvě  
katastrální území Nesovice, Letošov. Správní území obce sousedí s následujícími územními 
jednotkami: 
 

• obec Uhřice, ORP Bučovice, kraj Jihomoravský 

• obec Milonice, ORP Bučovice, kraj Jihomoravský 

• obec Nevojice, ORP Bučovice, kraj Jihomoravský 

• obec Snovídky, ORP Bučovice, kraj Jihomoravský 

• obec Nemotice,  ORP Bučovice, kraj Jihomoravský 

• městys Brankovice, ORP Bučovice, kraj Jihomoravský 

• obec Dobročkovice, ORP Bučovice, kraj Jihomoravský  
 
Obec  Nesovice je samostatnou obcí se sídlem obecního úřadu. Obec patří do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Bučovice. 
Současně platnou územně plánovací dokumentací pro obec Nesovice  je Územní plán  Nesovice (dále 
jen ÚP), který byl pořízen dle zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. ÚP Nesovice byl vydán  formou opatřením obecné 
povahy Zastupitelstvem obce Nesovice dne 18.11.2013.  Nabytí účinnosti ÚP Nesovice   bylo dne  
09.12.2013.   
 
Zpráva o uplatňování ÚP Nesovice vychází z ustanovení § 55 odst.1 stavebního zákona 
a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve zněn pozdějších předpisů.  
V § 55 odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději 
do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování 
územního plánu v uplynulém období. V souladu s tímto ustanovením přistoupil Městský úřad 
Bučovice, odbor územního plánování rozvoje a investic, jako pořizovatel uvedeného územního plánu 
ke zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Nesovice za uplynulé období.  
 
Obsah zprávy o uplatňování územního plánu: 
 
A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

A.1. Vyhodnocení využití zastavitelných ploch 
A.2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán 
A.3. Udržitelný rozvoj území 
 

B.  Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 
 
C.  Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací   
     dokumentací vydanou krajem 
 
D.  Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení  
      nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona 

D.1. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy 
D.2. Vyhodnocení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení 
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E.  Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny 
 
F.  Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj     
     území, pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný   
     negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
 
G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant   
     požadováno 
 
H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A) až D)   
     vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 
 
I.  Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj   
    území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 
 
J.  Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
 
K. Výsledek projednání Zprávy o uplatňování s dotčenými orgány, krajským úřadem, dalšími subjekty,    
    sousedními obcemi a seznámení s veřejností 
 
Závěr 
 
Zpráva o uplatňování územního plánu 
 
A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

 
ÚP   Nesovice,  vydaný   Zastupitelstvem  obce  Nesovice  dne   18.11.2013,  vymezil 14 lokalit pro 
rozvoj funkce bydlení plochy pro bydlení – Br – Bydlení v rodinných domech ( B1 – B14),  plochy 
rekreace -  Rh – Hřiště (R1), Rs – Sportoviště ( R2) , plochy zeleně – Zu – Zeleň sídelní  (Zu1 – Zu8), 
plochy technické infrastruktury  -  Tk – Kanalizační objekty (T1), plochy výroby a skladování a smíšené  
výrobní – Vs – Výroba smíšená (V1),  plochy zemědělské – Zs – Zahrady, sady, vinice (Zs1).  
 
 
 
Zastavitelné plochy a plochy určené ke změně využití: 
 

Č. pl. Funkční 

využití 

 

Výměra 

(ha) 

Počet účelových jednotek 

(RD) 

B1 Bydlení 1,86 14 

B2 Bydlení 
0,31 

2 

B3 Bydlení  
0,05 

1 

B4 Bydlení 
0,11 

1 

B5 Bydlení  
1,12 

7 
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B6 Bydlení 
2,42 

20 

B7 Bydlení  
0,91 

5 

B8 Bydlení 
0,11 

1 

B9 Bydlení 
0,39 

5 

B10 Bydlení  
0,79 

8 

B11 Bydlení 
0,94 

8 

B12 Bydlení 
0,21 

2 

B13 Bydlení 
1,29 

12 

B14 Bydlení 
0,57 

5 

R1 
Rekreace 0,13 

 

R2 Rekreace  
0,57 

 

Zu1 
 

Sídelní zeleň  1,37 
 

Zu2 Sídelní zeleň 
0,25 

 

Zu3 Sídelní zeleň  
0,11 

 

Zu4 Sídlení zeleň  
0,28 

 

Zu5 Sídelní zeleň  
0,19 

 

Zu6 Sídelní zeleň  
0,11 

 

Zu7 Sídelní zeleň  
0,14 

 

Zu8 Sídelní zeleň 
0,04 

 

T1 

Technická 

infrastruktura 

ČOV 

0,46 

 

V1 Výroba 
0,90 

 

Zs1 Zahrady 
0,22 
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Rekapitulace: 

Funkce Výměra 

(ha) 

Počet 

účelových 

jednotek 

(RD) 

Bydlení celkem 11, 08 91 

Rekreace celkem 0,70  

Sídelní zeleň  celkem 2,49  

Technická infrastruktura 

celkem 

0,46  

Výroba celkem 0,90  

Zahrady celkem  0,22  

 
 
Do návrhových obytných ploch byly zahrnuty všechny vhodné lokality situované na obvodu 
zastavěného území i proluky v zastavěném území a brownfieldy, které lze napojit na veřejnou 
infrastrukturu, které svým zastavěním nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. Nutno připomenout, 
že novou legislativou byly jednoznačně stanoveny podmínky v nezastavěném území a že tuto 
dokumentaci je třeba chápat především jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu. Proto bylo 
zvoleno řešení, které umožňuje výstavbu v závislosti na zájmech stavebníků.  
Dokumentací nebyly navrženy žádné návrhové plochy pro rodinnou rekreaci. Vzhledem k charakteru 
krajiny není vhodné ani potřebné navrhovat nové plochy pro tento účel ani nebyl z žádné strany 
vznesen takový požadavek.  

 
A.1. Vyhodnocení využití zastavitelných ploch 

 
Dle charakteru obce Nesovice byly ke zlepšení demografického vývoje, pro podporu udržitelnosti 
obyvatel v obci, vymezeny plochy pro bydlení, lokality (B1 – B14) celkem o velikosti 11,08 ha. Na 
těchto plochách bylo uvažováno s výstavbou cca 91 rodinných domů.  
 
Na základě charakteristiky jednotlivých funkčních ploch byl ÚP Nesovice  od jeho vydání naplňován 
zejména takto: 

 

Označení plochy a 
funkční využití 

Počet RD (účelových 
jednotek), navrženo 

územním plánem 

Počet RD (účelových 
jednotek), výstavba 

zahájena či dokončena 
Využito (%) 

Zastavitelné plochy:    

B1 14 5 36 

B2 2 0 0 
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B3 1 0 0 

B4 1 0 0 

B5 7 0 0 

B6 20 20 100 

B7 5 1 20 

B8 1 1 100 

B9 5 4 80 

B10 8 0 0 

B11 8 0 0 

B12 2 1 50 

B13 12 4 33 

B14 5 0 0 

Celkem  91 36 40 

 
 
Shrnutí: 
Z tabulky vyplývá, že zastavitelné plochy pro bydlení B6 a  B8 byly využity ze  100 %. Plochy B2 až B5  
a plochy  B10,  B11, B14 nebyly  vůbec využity. Celkem jsou zastavitelné plochy pro bydlení využity ze 
40 %.  Vyhodnocení zastavitelných ploch pro bydlení je zahrnuto v části D.2. Obec požaduje vymezení 
nových zastavitelných ploch pro bydlení viz část  E. bod e) další požadavky obce.  
 
Další zastavitelné (rozvojové) plochy, plochy přestavby a plochy určené ke změně využití území – 
vyhodnocení: 
 

Označení plochy a 
funkční využití 

Výměra (ha), navrženo  
územním plánem 

Využití plochy (ha) Využito (%) 

Zastavitelné plochy:    

R1 – Rekreace  0,13 0 0 

R2 - Rekreace 0,57 0 0 
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Zu1 – Sídlení zeleň  1,37 0 0 

Zu2 – Sídelní zeleň 0,25 0 0 

Zu3 – Sídelné zeleň  0,11 0,11 100 

Zu4 – Sídelní zeleň  0,28 0 0 

Zu5 – Sídelní zeleň  0,19 0,19 100 

Zu6 – Sídelní zeleň 0,11 0,11 100 

Zu7 – Sídelní zeleň  0,14 0,14 100 

Zu8 – Sídelní zeleň  0,04 0 0 

T1 – Technická 
infrastruktura ČOV 

0,46 0,46 100 

V1 – Výroba  0,90 0 0 

Zs1 - Zahrady 0,22 0,22 100 

 
Shrnutí: 
Z tabulky vyplývá, že navržené plochy rekreace R1 a R2  nejsou využity. Plochy sídelní zeleně jsou 
částečně využity. Ze  100 % byly využity plochy sídelní zeleně   Zu3, Zu5, Zu6, Zu7.  Plocha technické 
infrastruktury  T1  pro výstavbu ČOV byla využita ze 100 %.  Plocha výroby V1 není využita a plocha 
Zs1 – Zahrady byla využita ze 100 %.  Vyhodnocení dalších zastavitelných (rozvojových) ploch je 
uvedeno v části D.1 a  E.  bod e) další  požadavky obce. 
 
 
Územním plánem byly  vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření , pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:  
 

• Místní komunikace včetně technické infrastruktury 

• Vysoké napětí s trafostanicí 

• Vodovodní řady  

• Kanalizace splašková 

• Kanalizace dešťová  

• Odvodňovací  příkopy 

• Suché poldry 

• Regionální biokoridory 

• Lokální biokoridory 

• Lokální biocentra 
 
V uplynulém období byla realizována stavba splaškové kanalizace a ČOV. 
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A.2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán 
 

ÚP Nesovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Nesovice dne 18.11.2013. Jako závazný platný 
dokument pro pořízení územního plánu byla v době pořizování ÚP Politika územního rozvoje České 
republiky 2008, vydaná vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009. Politika 
územního rozvoje ČR 2008, obsahově navazuje na Politiku územního rozvoje ČR 2006.  Pro správní 
území obce kromě splnění obecných republikových priorit územního plánování nestanovila žádné 
požadavky.  
Ke dni projednávání této Zprávy je závazná PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1  schválené usnesením 
vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276, Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje  České  republiky  
schválené  usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629, Aktualizace  č. 3 Politiky územního rozvoje 
České republiky schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630,  Aktualizace č. 5 Politiky 
územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833,  
Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády  ze dne  12. 
července  2021 č. 618  (dále jen PÚR ČR).  Z aktualizací   PÚR ČR  vyplývá, že  území obce Nesovice 
se nenachází na žádné rozvojové ose, ani nespadá do žádné rozvojové či specifické oblasti. Pro obec 
Nesovice vyplývají požadavky ze splnění republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území.   
Nadřazená dokumentace vydaná krajem v době nabytí účinnosti ÚP Nesovice nebyla  žádná.  ZUR 
JMK byly vydány na 25. Zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje usnesením č. 1552/11/Z25 
dne 22. 9. 2011. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu byly dne 21. 6. 2012 Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje zrušeny.  
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), které byly vydány na 29. zasedání 

zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 5. 10. 2016 usnesením č. 2891/16/Z 29. Nabytí účinnosti 

ZÚR JMK bylo dne 3.11.2016. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byla 

vydána na 33. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 17.9.2020. Aktualizace č. 

2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byla vydána na 33. zasedání Zastupitelstva 

Jihomoravského  kraje konaném dne  17.9.2020.  

Od doby vydání ÚP Nesovice došlo k několika novelám stavebního zákona a jeho prováděcích  
předpisů. K největším změnám stavebního zákona došlo novelami č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb. 
Podle článku II Přechodná ustanovení číslo 4 zákona č. 350/2012 Sb. se části územně plánovací 
dokumentace , které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, nemohou být její součástí, se nepoužijí a při nejbližší změně musí být z této 
dokumentace vypuštěny.  
Dne 13. 10.2020 byl schválen zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (novela stavebního zákona). 
Nabytí účinnosti bylo dne 01.01.2021. Podle ustanovení § 55a SZ se použije zkrácený postup změny 
územního plánu se použije v případě, že takto výslovně uvede zastupitelstvo obce při rozhodnutí o 
pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu, nebo při schválení zprávy o uplatňování územního 
plánu v uplynulém období; v prvním případě se zpráva o uplatňování ani zadání změny územního 
plánu nepořizují. 
V době pořizování a zpracování ÚP Nesovice byly zpracovány územně analytické podklady sloužící 
jako podklad pro zpracování návrhu zadání územního plánu. Územně analytické podklady území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Bučovice (ORP Bučovice) 2008 byly zpracovány 
k datu 31.12.2008. První úplná aktualizace ÚAP ORP Bučovice  I/2010 byla zpracována k datu 
31.12.2010. Druhá úplná aktualizace II/2012 k datu 31.12.2012, Třetí úplná aktualizace III/2014 
k datu 31.12.2014, Čtvrtá úplná aktualizace IV/2016 k datu 31.12.2016, Pátá úplná aktualizace 
V/2020 k datu 31.12.2020. 
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Územně analytické podklady Jihomoravského kraje byly v zastupitelstvu kraje projednány dne 
18.06.2009. První aktualizace Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje byla projednána 
dne 23.06.2021. Druhá aktualizace byla projednána dne 20.06.2013. Třetí aktualizace byla 
projednána dne 25.06.2015. Čtvrtá aktualizace byla projednána dne 02.11.2017. 

 
Shrnutí: Z nadřazené dokumentace vyplynuly nové požadavky na zapracování. Změnou ÚP Nesovice 
budou tyto požadavky prověřeny a řešeny, viz část C. 

 
 

A.3. Udržitelný rozvoj území 
 

Při naplňování územního plánu od doby jeho vydání do doby schválení této zprávy nebyly zjištěny 
negativní dopady územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
Nebyly realizovány žádné plochy pro výrobu nebo plochy a koridory technické a dopravní 
infrastruktury, které by měly negativní dopad na území.  
V letech 2010 – 2015 byla provedena výstavba kanalizace a ČOV v obci, která přináší do území 
pozitivní efekt. Odkanalizování obce a likvidace splaškových vod jsou důležitá opatření k zajištění 
ochrany povrchových  a podzemních vod.  
Smíšená a zemědělská výroba je v území stabilizovaná.  
Od vydání  Územního plánu Nesovice,  tj. roku 2013 až dosud, došlo k mírnému poklesu  počtu 
obyvatel v obci. Dle údajů z českého statistického úřadu bylo k 01.01.2013 v obci 1121 obyvatel, k  
01.01.2020 bylo 1080 obyvatel. Nízký počet nezaměstnaných v obci je důsledkem výhodné 
spádovosti a dobré dopravní obslužnosti do vyšších center zaměstnanosti - města Vyškova , města 
Bučovice a nedalekého Brna. 
 
 
B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 
 
Z Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje (ÚAP JMK) aktualizovaných v červnu 2017  
a ÚAP ORP Bučovice úplná aktualizace 2020, které byly vyhotoveny až po nabytí účinnosti ÚP 
Nesovice  (prosinec 2013) , vyplývá pro řešené území k zohlednění: 
 

• záměr technické infrastruktury T008 (TEE08 označený dle ZÚR JMK)  vedení 100 kV; Bučovice 
– Nesovice ČD – Kožušice – hranice kraje + nová napájecí TT 110 kV 

• komunikace  II/429 Bohdalice – Nesovice, úprava (D237) 

 
Hodnoty a limity vyplývající z ÚAP JMK  (aktualizace 2017) a ÚAP ORP Bučovice  (aktualizace  2020) 
budou změnou územního plánu zohledněny. 

 
Problémy k řešení vyplývající z ÚAP JMK (aktualizace 2017) a ÚAP ORP Bučovice (aktualizace  2020) 
budou změnou územního plánu zohledněny. 

 
 
C. Vyhodnocení  souladu  územního  plánu  s  Politikou  územního  rozvoje  a  územně  plánovací     
      dokumentací vydanou krajem 

 
Z Politiky územního rozvoje ČR,  ve znění Aktualizace č. 1  schválené usnesením vlády ze dne 15. 
dubna 2015 č. 276, Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje  České  republiky  schválené  
usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629, Aktualizace  č. 3 Politiky územního rozvoje České 
republiky schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630,  Aktualizace č. 5 Politiky územního 
rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833,  Aktualizace č. 4 
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Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády  ze dne  12. července  2021 č. 
618  (dále jen PÚR ČR).  Z aktualizací   PÚR ČR  vyplývá, že  území obce Nesovice se nenachází na 
žádné rozvojové ose, ani nespadá do žádné rozvojové či specifické oblasti.  
Řešeným území prochází koridor rozvojového záměru v oblasti energetiky E19 – koridor pro dvojité 
vedení 400 kV Otrokovice – Sokolnice.  

 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), které byly vydány na 29. zasedání 

zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 5. 10. 2016 usnesením č. 2891/16/Z 29. Nabytí účinnosti 

ZÚR JMK bylo dne 3.11.2016. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byla 

vydána na 33. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 17.9.2020. Aktualizace č. 

2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byla vydána na 33. zasedání Zastupitelstva 

Jihomoravského  kraje konaném dne  17.9.2020,  

Kromě obecných priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obce vyplývají  
ze ZÚR JMK následující požadavky: 
 

 ZÚR JMK vymezují koridor celostátní železniční trati DZ10 Trať č. 340 Brno – Šlapanice – 

Veselí nad Moravou – hranice kraje, optimalizace a elektrizace včetně souvisejících 

staveb (veřejně prospěšná stavba) 

 ZÚR JMK v souladu s UV ČR č. 678/2004 Sb. respektují vedení dálkových cyklistických 

koridorů EuroVelo 4 

 ZÚR JMK  vymezují  vedení krajské sítě cyklistických koridorů Brno – Tvarožná – Slavkov –  

(-uherské Hradiště – Starý Hrozenkov- Trenčín)  

 ZÚR JMK zpřesňují  koridor technické infrastruktury E19 pro dvojité vedení  400 kV 

Otrokovice  - Sokolnice  a Prosenice – Otrokovice, vymezený v politice územního rozvoje,  

vymezením  koridoru  TEE27  (Otrokovice-) -  hranice  kraje  - Sokolnice,  zdvojení  vedení 

 400 kV, a vymezuje záměr jako VPS 

 ZÚR JMK vymezují koridor TEE08 vedení 110 kV; Bučovice – Nesovice ČD – Kožušice – 

hranice kraje + nová napájecí  TT 110 kV Nesovice (veřejně prospěšná stavba) 

 ZÚR JMK vymezují plochy a koridory pro regionální biocentra a regionální biokoridory – 

RBC 188, RK 1513,  RK JM045 

 ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný celek 8 Ždánicko-chřibský, 11 Bučovický 
 ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit příslušné plochy  a koridory 

dopravní infrastruktury DZ10, technické infrastruktury  TEE08, TEE27, ÚSES RBC 188, RK 
1513, RK JM 045 

 ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a 
stezek EuroVElo 4, krajská síť  

 
Shrnutí:  Změnou bude zohledněno, v souladu s požadavky na územní plány.  

 

 
D. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona 
  
D.1. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných  (dalších rozvojových) ploch 
  
Ze zprávy vyplývá potřeba řešit změnu Územního plánu Nesovice. Nově je požadováno vymezení 
nové plochy občanského vybavení, plochy rekreace a plochy technické infrastruktury.  Ze zprávy a  
z požadavků obce  vyplynula potřeba pořídit změnu Územního plánu Nesovice.  
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D.2. Vyhodnocení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení 
             
Obec Nesovice  v současné době požaduje  nové zastavitelné plochy pro bydlení. Zastavitelné plochy 
pro bydlení vymezených platným územním plánem nejsou zatím  všechny využity a zůstanou pro 
navrhované využití zachovány. Na vymezených plochách pro bydlení (B1 až-B5, B7, B9 až B14) je k 
dispozici 55 míst pro RD. Zastavitelné plochy pro bydlení nejsou v plném rozsahu využity, byla na nich 
zahájena či dokončena výstavba 36 RD.   
 
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 
Demografický vývoj počtu obyvatel obce Nesovice   za uplynulé období (údaje ČSÚ, Databáze 
demografických údajů za obce ČR): 
 
Stav k 1.1./ počet obyvatel/ přírůstek celkový 
 
2013/1121  - 16 
2014/ 1105 - 23  
2015/1082  -   9 
2016 /1073 +  4  
2017/ 1077 +  1 
2020/1080  +  3  
Celkem        - 40 
 
 
Shrnutí:  
Z výše uvedeného vyplývá úbytek obyvatel (-40) za uplynulé období v obci. Stávající bytový fond tvoří 
téměř ze 100% rodinné domy. V této převažující struktuře jeden rodinný dům = jedna bytová 
jednotka. Na další čtyřleté obdobím je ve vymezených plochách možnost výstavby 55 RD (účelových 
jednotek). Odhad vývoje potřeby vymezení nových ploch nebyl proveden. Provádět odhad je 
nadbytečné. Z vyhodnocení zastavitelných ploch vyplývá, že plochy nebyly využity a 
z demografického vývoje v obci je zřejmé, že v průběhu minulých let došlo ke snížení počtu obyvatel. 
Obec i přesto požaduje vymezit další nové plochy pro bydlení. Předloženými návrhy na změnu 
Územního plánu ploch pro bydlení, zůstane zachován téměř stejný rozsah zastavitelných ploch pro 
bydlení, jako  dle platného ÚP Nesovice. Obec Nesovice  v současné době požaduje vymezení dalších  
nových zastavitelných ploch pro bydlení, tento požadavek bude prověřen  a rozšíření ploch bude 
řádně odůvodněno.  
 
 
E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny 

 
Ze zprávy, z požadavků obce a občanů vyplynula potřeba pořídit změnu územního plánu. 
Bude doplněno po projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, dalšími subjekty (správci sítí), 
sousedními obcemi a seznámení s veřejností. 
 
A) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na 
změnu charakteru  obce,  jejího  vztahu k sídelní striktuře a dostupnosti veřejné  infrastruktury 

 
Základní koncepce rozvoje území obce vyplývající z platného ÚP Nesovice se nemění.     
 
a) Upřesnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje: 

 
     Z Aktualizace  č. 1,2,3, 5 a 4 PÚR ČR vyplývá, že území obce Nesovice se nenachází na žádné     
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     rozvojové  ose,  ani  nespadá  do  žádné  rozvojové  či  specifické  oblasti.   Řešeným  území   
     prochází koridor rozvojového záměru v oblasti energetiky E19 – koridor pro dvojité vedení  
     400 kV Otrokovice – Sokolnice.  

           Pro obec Nesovice vyplývají požadavky ze splnění republikových priorit územního      
           plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.   

 

b) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem: 

 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), které byly vydány na 29. zasedání 

zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 5. 10. 2016 usnesením č. 2891/16/Z 29. Nabytí 

účinnosti ZÚR JMK bylo dne 3.11.2016. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje byla vydána na 33. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

konaném dne 17.9.2020. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 

byla vydána na 33. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského  kraje konaném dne  

17.9.2020, z kterých vyplývají výše uvedené požadavky.  

Kromě obecných priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obce 
vyplývají  ze ZÚR JMK následující požadavky: 
 

 ZÚR JMK vymezují koridor celostátní železniční trati DZ10 Trať č. 340 Brno – Šlapanice – 

Veselí nad Moravou – hranice kraje, optimalizace a elektrizace včetně souvisejících 

staveb (veřejně prospěšná stavba) 

 ZÚR JMK v souladu s UV ČR č. 678/2004 Sb. respektují vedení dálkových cyklistických 

koridorů EuroVelo 4 

 ZÚR JMK  vymezují  vedení krajské sítě cyklistických koridorů Brno – Tvarožná – Slavkov –  

(-uherské Hradiště – Starý Hrozenkov- Trenčín)  

 ZÚR JMK zpřesňují  koridor technické infrastruktury E19 pro dvojité vedení  400 kV 

Otrokovice  - Sokolnice  a Prosenice – Otrokovice, vymezený v politice územního rozvoje,  

vymezením  koridoru  TEE27  (Otrokovice-) -  hranice  kraje  - Sokolnice,  zdvojení  vedení 

 400 kV, a vymezuje záměr jako VPS 

 ZÚR JMK vymezují koridor TEE08 vedení 110 kV; Bučovice – Nesovice ČD – Kožušice – 

hranice kraje + nová napájecí  TT 110 kV Nesovice (veřejně prospěšná stavba) 

 ZÚR JMK vymezují plochy a koridory pro regionální biocentra a regionální biokoridory – 

RBC 188, RK 1513,  RK JM045 

 ZÚR JMK stanovují na území JMK krajinný celek 8 Ždánicko-chřibský, 11 Bučovický 
 ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit příslušné plochy  a koridory 

dopravní infrastruktury DZ10, technické infrastruktury  TEE08, TEE27, ÚSES RBC 188, RK 
1513, RK JM 045 

 ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a 
stezek EuroVElo 4, krajská síť  
 

c) Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů: 

 

V Územním plánu Nesovice jsou hodnoty a limity vyplývající z platných ÚAP zohledněny. 

Záměry jsou respektovány, problémy jsou řešeny. Předmětem změny bude rovněž 

zapracování aktualizací ÚAP, které proběhly od doby vydání. 

 

d) Aktualizace zastavěného území, která vyplývá z ustanovení § 58 odst. 3 stavebního zákona.  
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e) Další požadavky obce: 

 

1. Prověření změny využití  návrhové plochy Zu1 - Zeleň sídelní na plochu rekreace  Rh-  hřiště 
na pozemcích parc. č. KN 1627/80, 1627/81, 1627/82, 1627/83, 1627/84, 1627/85, 
1627/86 , 1627/39, 1627/40 v k.ú. Nesovice  / zázemí pro ZŠ - hřiště, parkoviště, park/. 
 

2. Prověření změny využití stabilizované  vodní plochy  W – Vodní toky a nádrže na plochu 
rekreace Rh –  hřiště  na pozemcích parc.č. KN 1627/89, 1627/90 v k.ú. Nesovice / zázemí 
pro ZŠ - hřiště, parkoviště, park/. 
 

 

 
 
 

3. Prověření změny stabilizované plochy Zs – Sady, drobná držba, zahrady, vinice a 
stabilizované plochy Zo/II  - Orná půda v nivách  na návrhovou plochu  občanského 
vybavení Oš – školská zařízení  na pozemcích parc. č. KN  4/2, 6/2, 7 v k.ú. Nesovice  
/výstavba nové ZŠ/. 
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4. Prověření  změny stabilizované plochy Zo/II  - Orná půda v nivách  na návrhovou plochu  
technické infrastruktury  na pozemcích parc. č. KN  1937/82, 1937/81, 1937/80, 1937/79, 
1937/78, 1937/77, 1937/76, 1937/75, 1937/74, 1937/72  v k.ú. Nesovice  /sběrný dvůr/.  

 
 

 
 
 

5. Prověření změny stabilizované plochy Zk – Zeleň krajinná a stabilizované plochy Zt – Trvale 
zatravněné plochy na návrhovou plochu bydlení Br – Bydlení v rodinných domech na 
pozemcích parc. č. KN  1469/22, 1469/46, 1469/47  v k.ú. Nesovice  /výstavba RD/. 
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6. Prověření změny stabilizované plochy Zs – Sady, drobná držba, zahrady, vinice a 
stabilizované plochy W – Vodní toky, na návrhovou plochu  bydlení Br – Bydlení v rodinných 
domech na pozemcích parc. č. KN  1485/4, 1485/12, 1485/8 v  k.ú. Nesovice  /výstavba 
RD/. 
 

 
 
 

7. Prověření možnosti rozšíření návrhové plochy bydlení B8  na pozemek p.č. KN 2004   v k.ú. 
Letošov  /výstavba RD/. 
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8. Prověření  změny stabilizované plochy Zo/III  - Orná půda na svažitých pozemcích – návrh 
zatravnění,  na  návrhovou plochu  bydlení Br – Bydlení v rodinných domech, na pozemku  
parc. č. KN  1976/1 v k.ú. Letošov  /výstavba RD/.  

 
 

 
 

 

B) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 

bude nutno prověřit 

Návrh zadání změny č. 1 ÚP Nesovice bude respektovat ZUR JMK  vymezenou   územní rezervu UR 
K – Přeložka silnice I/50. Území je výhledově určeno pro přeložku státní silnice.  
  

C) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
sanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 
 
Změnou č. 1 ÚP Nesovice mohou být v odůvodněných případech ze ZUR JMK   vymezeny veřejně 
prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. 
 

D) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 
parcelaci 

 
Návrh zadání změny č. 1 ÚP Nesovice nepředpokládá, že by v územním plánu byly vymezeny  
plochy  nebo koridory, pro které by bylo nutné podmínit rozhodování o změnách v území vydáním 
regulačního plánu, pořízením územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. Takový návrh 
však může vyplynout v průběhu zpracování návrhu změny územního plánu. 

 
E) Případný požadavek na zpracování variant 
 

Nebyl vznesen požadavek na vypracování variantního řešení návrhu změny č. 1 ÚP Nesovice 
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F) Požadavky na uspořádání návrhu Změny územního plánu a na uspořádání obsahu odůvodnění  
s ohledem na charakter území  a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:  

 
Změna č. 1 Územního plánu Nesovice bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování  a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence  
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů  a s navazujícími právními předpisy. 
Změna územního plánu bude provedena v rozsahu měněných částí územního plánu.  
 
Návrh Změny č. 1  Územního plánu Nesovice bude mít tyto samostatné části: 
 
Textová část 
dle přílohy č. 7/ část I. k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném znění. 
 
Grafická část 
dle přílohy č. 7/ část I. k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném znění, bude obsahovat:  
 

• Výkres základního členění území                                                         1 : 5 000 

• Hlavní výkres                                                                                            1 : 5 000 

• Výkresy koncepce veřejné infrastruktury                                           1 : 5 000   

• Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                  1 : 5 000 
 
 
Textová část odůvodnění 
dle přílohy č. 7/ část II. k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném znění. 
 
Grafická část odůvodnění 
Dle přílohy č. 7 / část  II.  k vyhlášce  č. 500/2006 Sb., v platném znění , bude obsahovat :  
 

• Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území                       1 : 25 000 
sousedních obcí, popřípadě krajů   

• Koordinační výkres                                                                                   1 :  5 000 

• Výkres přepokládaných záborů půdního fondu                                  1 :  5 000  
 
 
Rozsah výkresové části může být po dohodě zpracovatele, obce a pořizovatele upraven.  
 
Projektant se zúčastní veřejného projednání, kde provede odborný výklad. 
 
Návrh změny bude zpracovatel v průběhu rozpracování konzultovat s obcí a pořizovatelem 
územně plánovací dokumentace. 
 
K  veřejnému  projednání   bude  návrh  územního  plánu  odevzdán  ve  2  vyhotoveních  a  na  CD  
(*.doc, *.pdf).V případě pořizování postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona bude upravený 
návrh změny odevzdán ve 2 vyhotoveních v požadovaných formátech. 

 
Změna územního plánu bude odevzdána 2 x v listinné podobě a 1 vyhotovení na CD (*.doc,*.pdf, 
*.dwg, *.dgn,  případně *.shp).  
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Po vydání změny územního plánu bude vyhotoven územní plán zahrnující úplné znění, v souladu 
s ustanovením § 55 odst.5 stavebního zákona , a to v počtu 4 vyhotovení v tištěné podobě, včetně  
vyhotovení v digitální podobě na 2 CD nosičích ve strojově čitelném formátu. 
Výstupní data změny/úplného znění budou zpracována v požadovaných formátech podle 
„Pravidel pro digitalizaci územních plánů Jihomoravského kraje, v souladu s dotační smlouvou 
(bude-li uzavřena) a budou umožňovat vložení do systému GIS JMK a ORP Bučovice. Zpracovatel 
územně plánovací dokumentace zpracuje a pořizovateli předá vybrané části územně plánovací 
dokumentace v jednotném standardu. Tato povinnost se v souladu s legislativou vztahuje i na 
grafické zpracování úplného znění  ÚP včetně změn.  

        
F. Požadavky  a  podmínky  pro  vyhodnocení  vlivů  návrhu změny územního plánu na udržitelný   
    rozvoj území, pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit    
    významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
 
K této zprávě vydá příslušný orgán ochrany přírody stanovisko, ze kterého vyplyne, zda bude 
požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Případné vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí jako součást vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území musí být součástí návrhu 
územně plánovací dokumentace. Kapitola bude doplněna po veřejném projednání zprávy. 
 
G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant   
     požadováno 
 
Vzhledem k rozsahu a obsahu požadované změny a dále k tomu, že není obsahem změny zpracování 
přeměny urbanistické a dopravní koncepce v obci, nepožaduje se vyhotovení variantního řešení. 
 
H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny  A) až   
     D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 
  
Není požadováno. 
 
I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj  
    území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 
 
Z vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný 
rozvoj území. 
 
J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
 
Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje se nepodává. 
 
K. Výsledek  projednání  Zprávy  o  uplatňování  územního  plánu s DO, krajským úřadem, dalšími    
     subjekty (správci sítí), sousedními obcemi a seznámení s veřejností 
 
Bude doplněno po projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, dalšími subjekty (správci sítí), 
sousedními obcemi a seznámení s veřejností. 
 
Závěr: Projednaná a upravená Zpráva o uplatňování Územního plánu Nesovice bude předložena 
zastupitelstvu obce ke schválení v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona za použití 
§ 47 odst. 5 stavebního zákona. Na základě schválené zprávy, jejíž součástí jsou pokyny pro 
zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, bude zahájen proces pořízení 
změny Územního plánu Nesovice a bude postupováno dále v rozsahu této změny podle ustanovení  
§ 55a a následujících stavebního zákona. 
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