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půdychránéné
Vašipetici ,,NE prumyslovézóně CTPark Bmo South,NE záboruzemědělské
prumyslovézóny CT
zákonem..,ve kterévyjadřujete nesouhlasse schválenímnavrhované
Park Brno South vk.ú. Slapanice.Po prostudováníaktuálníchinformacíktéto věci Vám
sděluji následující.
půdního
Tentozáměrnenídlouhodoběze stranyMZP na úsekuochranyzemědělského
fondu (dálejen ,,ZPF..)podporován'MŽP ]iŽ dřívevyslovilo nesouhlass návrhemúzemního
plánu městaSlapanicez hlediskazávažnýchnegativníchvlivů na životníprostředía veřejné
stanovisko
kraje nesouhlasné
zdraví.Dne 20' 6,2007 vydal Krajský úřadJihomoravského
plánu.Důvodembyl neakceptovate|ný
zásahdo ZPF .
k návrhuúzemního
rozvoje Jihomoravského
kaje (dá1ejen
V rámci procesupořizováni Zásad územního
orgánuplatnilodne 15. 1. 2010podle$ 187odst.4 zékona
,,ZÚR JMK.) vŽr 1akodotčený
předpisů(dále
plfurovánía stavebnímřádu, ve zněnípozdějších
č' 18312006Sb., o územním
jen ,,stavebnízakon..) k předloŽenému2. návrhu zadáni ZIJR JMK své požadavky
a připomínky.Dne 26. 7. 2010 MŽP vydalo stanoviskok 2. návrhu ZUR JMK na zák1adě
'.( 37 odst' 2 stal'ebníhozákona ístanor.isko
dotčeného
orgánu)' \z rámci
ustanor'ení
připomínek ve stanovisku dotčeného
organu MŽP vyslovilo nesouhlas s lymezením
průmyslovézóny PZ3 CTPark Brno South, S|apanicea požadovalotuto plochu lymezit
formou územnírezer\ry.
Dne 24. 1. 2011 byla podepsánadohodak vypořádánístanoviskavŽp t<e2. návrhu
prevenceMŽP
ZÚR JMK mezi odboremposuzovánívlivůna Životníprostředía integrované
plrínovánía stavebníhořádu KrajskéhoúřaduJihomoravského
kraje
a 'odboremúzemního
bude v rámci
zónl PZ3 CTPark Brno South,Šlapanice
s tím.Že p|ochaprůmyslové
úprary 2. návrhu ZÚR JMK lymezena formou územnírezenT. Pokud by Krajský úřad
Jihomoravskéhokraje požadovaltuto průmyslovouzónu přeměnit z p|ochy ,,,Ítzemní
musel by tak učinitv rámci aktualizaceZÚR JMK.
rezer\.y,,do p|ochy,,navrhované..,
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Záv em bych Vás ráda ujistil4 že postoj MZP k tomuto zfunéruje ko,,..*.,'i,
rcalizace záméru PZ3 by znamenala lTnětí bonitně nejcenrrějších pozemků v daném
klimatickémregionua nelzeji poyaŽovatza vhodnéřešeníz hlediskaochranyZPF.
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