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VYJÁDŘENÍ 
 

Městský úřad Židlochovice, jako úřad územního plánování příslušný (dále jen ÚÚP) podle § 6 odst. (1) 

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), k žádosti, kterou dne 11.7.2022 podal: 

AQUATIS a.s., IČO: 46347526, Botanická 834/56, 602 00 Brno 

ve věci:  

Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. Etapa, v katastrálním území Těšany 

ÚÚP vydává toto vyjádření dle § 154 a násl. správního řádu jako jiný podklad pro rozhodnutí správního 

orgánu podle § 50 odst. 1 správního řádu: 

 

1) 

posoudil pozemek ve vztahu k územně analytickým podkladům a: 

 celé území je územím dle § 175 stavebního zákona z hlediska Ministerstva obrany 

 záměr se napojuje na významný krajinný prvek Vodní nádrž Těšany 

 záměr se napojuje na útvar povrchových vod – Vodní nádrž Těšany 

 záměr se kříží se silnicí II/380 

 pozemek se nachází v ochranném pásmu radaru Sokolnice 

 pozemek se nachází v ochranném pásmu proti laserovým zařízením sektor B Letiště Brno 

 

2) 

posoudil pozemek ve vztahu k pořízeným a evidovaným územním studiím – v k.ú. Těšany není 

zpracována územní studie týkající se předmětných pozemků  

 

3) 

posoudil pozemky ve vztahu k územně plánovací dokumentaci obce Těšany - Územní plán 

Těšany účinný od  31. 12. 2012, který byl změněn změnou č. II., účinnou od 8.8.2018 a změnou č. 

I., účinnou od 22.2.2020 (dále jen ÚP). 
 

záměr je situován: 

 v nezastavěném území 

 v plochách vymezených ÚP jako: 

- stávající plocha zemědělská prvovýrobní 14a 

 záměr se kříží v nezastavěném území se stávající plochou silnice, funkční skupina B, C 

 záměr se napojuje na stávající plochu vodní a vodohospodářskou 13a 
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Článek 3.1 ÚP stanovuje: 

 
 

 
 

Článek 4.1.2 ÚP stanovuje: 

 
 

Článek 6.1 ÚP stanovuje: 
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a dále článek 6.1 ÚP stanovuje: 
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Vodní nádrž, na kterou se záměr napojuje, je zároveň návrhovým lokálním biocentrem. 

 

Upozornění: 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro využití předmětných pozemků dle funkčního využití plochy je nutné 

nejprve vybudování dopravní a technické infrastruktury v koridoru k tomuto účelu vymezeném. 

 

Poučení: 
Toto vyjádření nezasahuje do působnosti stavebního úřadu dle §90 stavebního zákona a nenahrazuje 

rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů. 
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