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Závazné stanovisko 

 

Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán, podle 

ustanovení § 66 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve smyslu ustanovení §§ 

10 a 11 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu /dále jen správní řád/,  přezkoumal  žádost  Město 

Rosice, IČO 00282481, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, a v souladu s ustanovením § 149 

správního řádu a s ustanovením § 9 odst. 8 zákona č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského 

půdního fondu /dále jen zákon/, ve znění pozdějších předpisů,  vydává 

 

s o u h l a s 

žadateli Město Rosice, IČO 00282481, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, k trvalému odnětí 

půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 9261m²,  z níže uvedených parcel, v k.ú. Rosice 

u Brna, pro stavbu „Rosice – Zátoka, areál koupaliště“. Zábor odnětí půdy je patrný 

z přiloženého výkresu Žádost k odnětí půdy – celková situace, zpracovaného Mgr. Ing. Lucie 

Radilová, DiS., ČKA A3 04 052,  v červnu 2018. Výkres je nedílnou součástí tohoto souhlasu. 
 

A) Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vztahuje na níže uvedené 

pozemky: 

 

 

katastrální 

území 

pozemek 

p. č. KN 

druh 

pozemku 

výměra v m² 

BPEJ 
třída 

ochrany celkem 
z toho: 

odnímaná 

Rosice u Brna 

1003/23 Orná půda 597 597 

25900 

(596m²) 

20200 

(1m²) 

III. 

I. 

5697/1 Orná půda 10925 7358 

25900 
(7211m²) 

20200 

(147m²) 

III. 

I. 
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679/64 Orná půda 171 171 25900 III. 

679/65 Orná půda 179 179 25900 III. 

679/162 Orná půda 122 122 25900 III. 

 610/210 Orná půda  211 211 25900 III. 

 610/213 Orná půda 484 484 25900 III. 

 679/191 Orná půda  139 139 25900 III. 

   CELKEM 9261 

25900 
(9113m²) 

20200 

(148m²) 

III. 

I. 

 

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je závazným stanoviskem podle části 

čtvrté § 154 zák. č.500/2004 Sb., správní řád. 

  

Odbor životního prostředí Městského úřadu Rosice je všestranně obeznámen s místní situací, a 

proto bylo upuštěno od místního šetření.  

 

 

B) Souhlas k odnětí půdy ze ZPF se vydává za těchto podmínek: 

 

1. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze 

využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat 

odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou. 

2. Stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a zabezpečí, 

aby hranice staveniště nebyly narušeny či svévolně posunovány na okolní přilehlé 

pozemky ZPF.  

3. Dle ust. § 11 odst. 4 písm. b) zákona je povinný k platbě odvodů povinen písemně oznámit 

zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením orgánu ochrany 

ZPF MěÚ Rosice. Nesplněním povinnosti může dojít k  naplnění skutkové podstaty § 20a 

odst. 1 písm k) a za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 500.000,- Kč.  

4. V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm a) zákona, provede stavebník na 

vlastní  náklad skrývku kulturní  vrstvy  půdy  ze zastavěné plochy  pozemku p.č. 5697/1 

(plocha pro rekreační objekty a plocha pro komunikaci – celkem 883m²) . Zúrodnění 

schopná vrstva půdy skrytá do hloubky cca 0,4 m (dle aktuálního stavu v místě výstavby – 

cca 353 m
3
) bude po dobu skladování na nezastavěné části pozemků řádně ošetřena 

a zajištěna před znehodnocením a ztrátám. Bezprostředně po ukončení výstavby bude 

použita pro domodelování terénů v území koupaliště. V případě přebytku ornice, po 

předchozím odsouhlasení s orgánem ochrany ZPF, bude využita na ohumusování 

městských pozemků v k.ú. Rosice u Brna.  Na  zbývající trvale odnímanou plochu 

6475m²  p.č. 5697/1 uděluje správní orgán výjimku z povinnosti skrývky ornice a 

podorničí neboť dle doloženého výsledku pedologického rozboru z července 2018 

(zhotovitel: Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.) budou tyto plochy využity jako travobylinné  

porosty přirozeného charakteru (4993m²) a porosty lužního společenstva přirozeného 

charakteru (1482m²). 

5.  U ostatních trvale odnímaných ploch pro dotčený záměr (p.č. 679/64, 679/65, 679/162, 

610/210, 610/213, 679/191,) správní orgán v souladu s ust. §8 odst. 1 písm. a) zákona 
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uděluje výjimku z povinnosti skrývky ornice a podorničí neboť dle doloženého výsledku 

pedologického rozboru z července 2018 (zhotovitel: Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.) se 

předpokládané půdy nevyskytují, případně jsou překryty navážkami stavebního charakteru. 

Pozemek p.č. 1003/23 je navržen pro realizaci vodní plochy a přirozené porosty lužních 

ploch, ornice o mocnosti 0,2m zůstaně na místě samém, čímž dojde ke zlepšení podmínek 

pro zachování a vývoj půdního profilu (přirozené procesy probíhající v lužních 

společenstvech).    

6. Za hospodaření s ornicí odpovídá podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou 

se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, investor.  V průběhu prací vede 

o hospodaření s ornicí provozní deník pro kontrolu správnosti, úplnosti a účelnosti využití 

ornice (údaje o skrývce, rozprostření – uložení, ochraně a ošetřování skrývaných 

kulturních vrstev půdy), který předloží u závěrečné kolaudační prohlídky stavby.  

7. O ukončení návozu bude sepsán odpovědnými stranami protokol a jeho kopii investor 

doručí na odbor životního prostředí MěÚ Rosice bezprostředně po ukončení akce. 

8. Investor je povinen provést opatření k ochraně investic do půdy uskutečněných 

na dotčených pozemcích (meliorační zařízení) a doložit příslušnému stavebnímu úřadu 

souhlas Státního pozemkového úřadu, pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno, 

s navrženým opatřením.  

 

 

C) Vymezení předepsání odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

se stanovením jejich orientační výše: 
 

V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona budou za trvalé odnětí půdy ze ZPF z pozemku p.č.  

5697/1 pro stavbu rekreačních objektů v areálu koupaliště  v k. ú. Rosice   o odnímané 

výměře 147 m²  v bonitě  půdy  25900 zařazené do  III. třídy ochrany zem. půdy 

předepsány odvody. Orientační výše odvodů činí 5.004,-Kč. 

 

Při výpočtu odvodu vycházel správní orgán ze základního hodnotového ukazatele 

zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) 

stanovených podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a přílohy č. 4 

oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., když použil základní cenu zemědělské půdy 

8,51Kč/m
2
 dle BPEJ 25900. Pro  výslednou  sazbu  odvodu byl použit koeficient 4 III. 

třídy ochrany ZPF podle  části D  přílohy zákona o ochraně ZPF.  

Daný případ nezakládá důvod pro použití ostatních faktorů životního prostředí 

ovlivňujících výši odvodu.  

Dle ust. § 11 odst. 2 zákona o výši odvodů za odnětí půdy ze ZPF rozhodne orgán ochrany 

ZPF MěÚ Rosice podle přílohy zákona po zahájení realizace záměru. Dle ust. § 11 odst. 3 

zákona se bude při rozhodování o odvodech vycházet z právního stavu ke dni nabytí právní 

moci prvního povolovacího aktu vydaného ve věci podle zvláštního právního předpisu 

(stavební zákon). 

 

V souladu s ust. § 11a odst. 1.písm. g) se odvody za trvale odnímanou půdu nestanovují, 

jedná-li se o změnu druhu pozemku na ostatní o plochu se způsobem využití zeleň, bude-li 

dotčený pozemek veřejným prostranstvím.   

 

V souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b) se odvody za trvale odnímanou půdu nestanovují, 

jedná-li se o stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a 

příslušenství. 
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O d ů v o d n ě n í: 

Odboru životního prostředí  Městského úřadu Rosice byla dne 14.08.2018 doručena žádost 

Město Rosice, IČO 00282481, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, o vydání souhlasu  s trvalým  

odnětím  půdy  ze ZPF  pro investiční záměr  výstavby:  „Rosice – Zátoka, areál koupaliště“ 

na zem. pozemcích p.č. 1003/23, 5697/1, 679/64, 679/65, 679/162, 610/210, 610/213, 679/191  

v k. ú. Rosice u Brna. Jedná se o rekonstrukci stávajícího koupalitě na biotopické koupaliště. 

Navržený areál má přírodní charakter. Biobazén má organický tvar, který umožňuje využít 100m 

délky vodní hladiny pro plavání v létě a bruslení v zimě. Navržené stavby podél ulice Tyršovy 

respektují okolní zástavbu a ukončují uliční linii. V areálu volně umístěné drobné stavby vhodně 

tvoří přechod zástavby vesnického charakteru v zemědělsky využívanou krajinu. Navržená zeleň 

respektuje zeleň typickou okolí potoka v české krajině a na severozápadní straně řeší přechod 

parkové  úpravy areálu v sousedící pole.  

 

Dotčené pozemky jsou součástí ZPF, druh orná půda, a jsou zařazeny do I. a III. třídy ochrany 

dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. Všechny pozemky v zájmovém území 

jsou ve vlastnictví investora. 

 

Pro řešené území je platný územní plán Města Rosice (Urbanistické středisko Brno, červen 

1997). Potok je zde zakreslen v původní poloze (dnes již provedena přeložka), stejně jako v KN. 

Plocha před potokem je vedena jako stabilizovaná zóna občanské vybavenosti Or – rekreační a 

sportovní zařízení (vyšší občasnké vybavení, sport, rekreace). Část za potokem je vedena v Or 

rezerva. Severní a západní část areálu je vedena jako plocha veřejné a krajinné zeleně. Plocha 

pro parkoviště v ulici Tyršova je vedena jako zóna občanské ybavenosti Ov – aktivity výrobních 

služeb. Plocha pro parkovací stání u zimního stadionu je vedena jako zóna občanské vybavenosti 

Or – rekreační a sportovní zařízení. Okolí potoka je vedeno jako biokoridor. Přírodní charakter 

areálu, jeho rekreační a sportovní funkce, respektování a podpora funkce biokoridoru, umístění 

parkovišť do stávající zástavby, jsou v souladu s územním plánem Města Rosice.   

 

Na pozemcích dotčených navrhovanou stavbou byly dle územně analytických podkladů zjištěny 

investice do půdy za účelem zvýšení půdní úrodnosti. Investor je povinen provést opatření 

k ochraně investic do půdy a doložit příslušnému stavebnímu úřadu souhlas SPÚ s navrženým 

opatřením.  

 

Na pozemcích byl proveden pedologický průzkum - zpráva z července 2018 (zpracovatelka Mgr. 

Ing.Lucie Radilová, DiS), z jehož závěru vyplývá, že : 

 

p.č. 1003/23 – v současnosti je plocha  tohoto pozemku osazena dřevinami, překryta pokryvnou 

vrstvou, která je tvořena jílovitými hlínami, humózními, o mocnosti cca 0,2m. Na parcele je 

navržena vodní plocha a přirozené porosty lužních poloh. Zúrodnění schopné vrstvy půdy 

zůstanou na místě samém. Předpokládané využití je v souladu s původním charakterem lokality a 

navrženým řešením dojde ke zlepšení podmínek pro zachování a vývoj půdního profilu. Správní 

orgán vyhověl žádosti investora o udělení výjimky z povinnosti  skrývky ornice.       

 

p.č. 679/64, 679/65, 679/162, 610/210, 610/213, 679/191 – současný sav parcel je 

charakterizován zpracovatelem zprávy pedologického rozboru jako“postindustriální lada“ – 

plochy ponechány bez využití, jako ostatní manipulační a zbytkové plochy. Předpokládané půdy 

se na nich nevyskytují, případně jsou překryty navážkami stavebního charakteru (makadam, 

stavební zbytky). Na těchto parcelách jsou navrženy plochy k parkování (zatravněná dlažba, 

průleh). Správní orgán vyhověl žádosti investora o udělení výjimky z povinnosti  skrývky ornice.   
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p.č. 5697/1 – z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu hodnotná parcela, její využití se 

návrhem změní jen částečně:  

- plocha určená pro komunikace a rekreační objekty o ploše 883m³ si vyžádá trvalé sejmutí  

ornice o hloubce 0,4m, celkem 353m³, která bude následně použita k domodelování terénů 

v území (jemné terénní úpravy). V případě přebytku ornice, po předchozím odsouhlasení 

s orgánem ochrany ZPF, bude ornice využita na ohumusování městských pozemků v k.ú. 

Rosice u Brna.  

- plocha určená pro trávo-bylinné společenstvo přirozeného charakteru –  na ploše  4993m² bude 

ponechán půdní profil. Louka bude částečně intenzivně kosena (rekreační využití), částečně 

ponechána v režimu pokosu 1-2x ročně. Po ukončení záměru bude druh pozemku převeden 

z orné půdy na  trvalý travní porost  Správní orgán vyhověl žádosti investora o udělení výjimky 

z povinnosti  skrývky ornice.   

- plocha určená pro porost lužního společenstva přirozeného charakteru – na ploše 1482m², bude 

ponechán půdní profil. Porost je navržen  jako 3 etážové společenstvo – stromové, keřové a 

bylinné patro z důvodu začlenění biotopického koupaliště do krajiny. Po ukončení záměru bude 

druh pozemku převeden z orné půdy na  trvalý porost lužního charakteru. Správní orgán 

vyhověl žádosti investora o udělení výjimky z povinnosti  skrývky ornice.   

 

Jako kompenzace újmy na životním prostředí vzniklá trvalým odnětím půdy ze zemědělského 

půdního fondu bude investorovi předepsán odvod po oznámení zahájení záměru a nabytí právní 

moci prvního povolovacího aktu. Odvod bude v souladu s  ust. § 11 odst. 1 zákona předepsán 

pro stavbu rekreačních objektů v areálu   biotopického koupaliště  na pozemku p.č. 5697/1 o 

zastavěné ploše 147m². Pro výslednou částku odvodů byl použit koeficient 4 III. třídy ochrany 

zemědělské půdy dle přílohy zákona o ochraně ZPF.  

Pro realizaci travnatých ploch v areálu koupaliště, plochy koupaliště a komunikací odvod nebude 

stanoven, neboť se jedná o záměr, který je v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b) a písm. g) 

zákona, kdy se odvody nepředepisují pro stavby místních komunikací, včetně jejich součástí a 

příslušenství a pro změnu druhu pozemku na ostatní o plochu se způsobem využití zeleň, bude-li 

dotčený pozemek veřejným prostranstvím. 

 

 

 

Žádost byla shledána důvodnou a oprávněnou ve smyslu zákona je opatřena všemi potřebnými 

náležitostmi a doklady: 

 

 Žádost o odnětí zem. půdy ze ZPF 

 Výpis z katastru nemovitostí 

 Kopie katastrální mapy  

 Celková situace stavby 

 Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF 

 Návrh bilance skrývky ornice  

 Výpočet odvodů 

 Zpráva z hydrogeologického průzkumu z dubna 2018 (GEOtest, a.s., Šmakova 1244/112, 

Brno) 

 Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany 

 Pedologický rozbor z července 2018 (Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS) 

 

Při posouzení dosahu předmětné výstavby a činnosti dle ustanovení § 8 zákona bylo správním 

orgánem konstatováno, že z realizace stavby „Rosice – Zátoka, areál koupaliště“ na p.č. 1003/23, 

5697/1, 679/64, 679/65, 679/162, 610/210, 610/213, 679/191  v k.ú. Rosice u Brna. nevyplývá 
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zřejmý předpoklad zásadního negativního vlivu na zemědělský půdní fond, a proto vyhověl 

žádosti v plném rozsahu. 

  

Poučení: 

Tento souhlas vydaný podle ust. § 9 zákona se stane závaznou částí rozhodnutí vydaného podle 

zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto 

rozhodnutí nabylo právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených. Platnost vydaného 

souhlau je totožná s platností tohoto rozhodnutí. 

Změnit podmínky a další skutečnosti stanovené v tomto souhlasu může pouze orgán ochrany 

ZPF, který jej vydal, a to na návrh žadatele při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle 

zvláštních právních předpisů (stavební zákon).  

Udělený souhlas se netýká majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. Proti tomuto 

závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit 

pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4,5 a 6 správního řádu.  

 

 

S pozdravem 

 

    otisk razítka                                                                                        

Ing.Marta  V a n í č k o v á 

odborná referentka 

 

 

 

Příloha dle textu 

 

Obdrží: Město Rosice, IČO 00282481, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice 

Dále obdrží: Vodoprávní úřad - zde 

                      Stavební úřad - zde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


