
-Námitka proti návrhu Změny č. 1 územního plánu Modřice 
 

 

Městský úřad Šlapanice 

Odbor výstavby 

Oddělení ÚPPP 

Opuštěná 9/2 

656 70 Brno 

 

Námitka vlastníka pozemků a staveb* / zástupce veřejnosti* / oprávněného investora* proti návrhu Změny č. 

1 územního plánu Modřice 

jméno a příjmení / firma: 
Sylva Bernátová 

 

datum narození / IČO: 
14. 6. 1957 

 

adresa trvalého pobytu / sídlo firmy: 
664 42 Modřice, nám. Míru 533 

údaje podle katastru nemovitostí dokládající 

dotčená práva - číslo parcely: 

p. č. 34, 37 

číslo listu vlastnictví a název katastrálního území 

podle katastru nemovitostí: 

č. LV 853 

k.ú. 697931 Modřice 

vymezení území dotčeného námitkou např. p. č. 

(může být v samostatné grafické příloze): 

nám. Míru Modřice 

text námitky - jakým způsobem budu dotčen/a  na svých hmotných právech (lze pokračovat samostatnou 

přílohou): 

 

Změna funkčního využití plochy smíšené obytné SO na nám. Míru na plochu smíšenou centrální SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

odůvodnění uplatněné námitky (lze pokračovat samostatnou přílohou): 

 

Důvodem k podání námitky je nesouhlas s výše uvedenou změnou. Požadujeme změnu plochy smíšené obytné 

(SO) ne na smíšenou centrální (SC), ale na plochu bydlení v rodinných domech (BI). 

Nám. Míru je nejstarší částí města Modřice, jejíž dominantou je kostel sv. Gotharda a tvoří ji soubor rodinných 

domů, 2 stodol a bývalé hasící stanice, některých ještě původních. Pod domy i přilehlou komunikací se 

nacházejí sklepní prostory, které vykazují časté propady (viz nedávná havárie před RD č. 178). 

Zařazením této plochy do plochy smíšené centrální, která je na rozdíl od ploch k bydlení v RD, určena kromě 

staveb pro bydlení i k polyfunkčnímu využití jako např. pro pozemky a zařízení veřejného a komerčního 

občanského vybavení a služeb místního i nadmístního významu bez většího omezení, hrozí daleko větší 

rozšiřování komerčního využití staveb a především zvýšení hustoty dopravy a znemožnění parkování vozidel 

rezidenty, o problematické vozovce nemluvě. 

Plochy k bydlení v RD (BI) mají tu výhodu, že jsou primárně určeny pro bydlení v RD a pokud se jedná o další 

stavby, činnosti a zařízení, tak musí bezprostředně souviset s bydlením v RD a navíc u občanského vybavení 

nadmístního významu je podmínka zajištění odpovídající plochy parkování a dopravní infrastruktury. Co se 

týká nepřípustného  a podmíněně přípustného využití, není zde možné budovat a dělat nic, co by narušovalo 

kvalitu prostředí a pohodu bydlení. A to v hlavním, přípustném, nepřípustném a podmíněně přípustném využití 

plocha smíšená centrální (SC) negarantuje. 

Zároveň žádáme pro případné nové stavby v této lokalitě stanovení výškového regulativu v metrech, a ne v 

podlažích. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 nehodící se škrtněte 

  

 

 

 

V ...Modřicích ........................... dne ....................................... 

......................................................... 

       podpis 

 

Upozornění: 

Podle ustanovení § 52 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) námitky proti návrhu územního 

plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 

veřejnosti. Namítající musí podle § 52 odst. 3 stavebního zákona uvést odůvodnění uplatněné námitky. Námitky 

lze uplatnit písemně u pořizovatele nejpozději do 7 dnů od dne veřejného projednání. 

Podle § 23 odst. 3 stavebního zákona se zmocnění zástupce veřejnosti dokládá seznamem občanů obce nebo 

obyvatel podle zvláštních právních předpisů, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v 

níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis 

osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné 

připomínky a k projednání této námitky podle tohoto zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení 

obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá. 

 

 

 


