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B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST
1. Postup při pořízení územního plánu
1.1. Pořízení územního plánu
 Ve vazbě na nový stavební zákon a v souvislosti s novými požadavky na rozvoj území rozhodlo
Zastupitelstvo města Holešova o pořízení nového územního plánu dle ust. § 6 odst. 5 písm. a) ve
spojení ust. § 44 písm. a) a § 45 odst. 1) zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona).
 Pořízení Územního plánu Holešov schválilo Zastupitelstvo města Holešov na svém zasedání dne
19.04.2010 usnesením č. 31/2010.
 Jako určený zastupitel pro plnění úkolů při pořizování územně plánovacích dokumentací města
Holešova byl zastupitelstvem města dne 12.2.2007 schválen Josef Bartošek. Po volbách do obecních zastupitelstev v roce 2010 byl zastupitelstvem města dne 22.11.2010 usnesením č.175/2010
schválen jako určený zastupitel Bc. Jaroslav Chmelař. Po volbách do obecních zastupitelstev v
říjnu 2014 byl zastupitelstvem města usnesením č. 140/2014 dne 24.11.2014 opět schválen jako
určený zastupitel Bc. Jaroslav Chmelař.
 Na zpracování Územního plánu Holešov včetně vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný
rozvoj území uzavřelo Město Holešov smlouvu o dílo se zpracovatelem Ing. arch. Vladimírem
Dujkou.

1.2. Zadání územního plánu
 Návrh zadání územního plánu byl zpracován pořizovatelem Městským úřadem Holešov, odborem
územního plánování a stavebního řádu (od 1.1.2015 byl změněn název odboru na: Útvar územního
plánování a architekta města a od 1.1.2016 na: Útvar územního plánování) ve spolupráci s
určeným zastupitelem v souladu s ust. § 47 stavební zákona.
 Pořizovatel zahájil projednání návrhu zadání Územního plánu Holešov v souladu s ust. § 6 odst. 1
písm. c) a ust. § 47 stavebního zákona. Pořizovatel zaslal dopisem ze dne 22.06.2010 Oznámení o
projednávání návrhu zadání Územního plánu Holešov a návrh zadání územního plánu jednotlivě
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a městu Holešov a zajistil zveřejnění
návrhu zadání územního plánu. Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Holešov
a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí bylo zveřejněno na úřední desce Městského úřadu
Holešov v době od 24.06.2010 do 27.07.2010. Návrh zadání byl vystaven u pořizovatele a na
internetové adrese www.holesov.cz. k veřejnému nahlédnutí po dobu 30ti dnů. V uvedené lhůtě
mohl každý uplatnit své připomínky. Do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené
orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající
ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu; ve stejné lhůtě mohly
uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
 Na základě uplatněných požadavků, připomínek a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem upravil návrh zadání a spolu se zprávou o projednání předložil ke schválení
Zastupitelstvu města Holešov. Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Holešov dne
13.09.2010, usnesením č. 117/2010.

1.3. Koncept územního plánu
 Na základě schváleného zadání územního plánu pořizovatel pořídil zpracování konceptu územního
plánu. Součástí konceptu bylo i Vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj území (zpraco1
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vatel Ing. arch. Vladimír Dujka, Zlín) vč. Vyhodnocení územního plánu na životní prostředí (zpracovatel Ing. Pavla Žídková, Mokré Lazce).
Koncept územního plánu byl projednán v souladu s § 48 stavebního zákona. Pořizovatel oznámil
místo a dobu veřejného projednání spojeného s výkladem veřejnou vyhláškou a zajistil jeho
vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.
Veřejné projednání konceptu vč. Vyhodnocení vlivů neudržitelný rozvoj území se uskutečnilo
23.05.2011 na Městském úřadu Holešov. Veřejné projednání konceptu a Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí bylo oznámeno veřejnou
vyhláškou uveřejněnou na úřední desce Městského úřadu Holešov v době od 18.04.2011 do
08.06.2011. Dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím bylo oznámení o veřejném
projednání konceptu a jeho vystavení zasláno dopisem ze dne 14.04.2011 jednotlivě. Do 15ti dnů
ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných
ploch a zástupce veřejnosti své námitky.
V rámci projednání konceptu uplatnil dotčený orgán Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, T. Bati 21, 761 90 Zlín ve svém stanovisku ze dne 13.07.2011 č.j.
KUZL26685/2011 a doplněného usnesením ze dne 19.09.2011 č.j. KUZL67891/2011 požadavek
na dopracování Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí vč. vyhodnocení připomínek obdržených k tomuto dokumentu v rámci projednání konceptu. Vyhodnocení územního
plánu na životní prostředí bylo ve smyslu stanoviska dotčeného orgánu dopracováno a opětovně
předloženo krajskému úřadu k posou-zení. Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí
a zemědělství vydal podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění
pozdějších předpisů stanovisko k Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí dne 02.11.2011
pod č.j. KUZL 74425/2011. Toto stanovisko bylo zveřejněno na úřední desce Městského úřadu
Holešov od 04.11 do 22.11.2011.
Na základě výsledků projednání konceptu pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
zpracoval v souladu s § 49 stavebního zákona Návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního
plánu Holešov včetně Návrhu Rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení s odůvodněním
v rozsahu § 49 odst. 2 stavebního zákona, který předložil Zastupitelstvu města Holešov ke
schválení. Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Holešov byl schválen Zastupitelstvem města Holešov dne 21.11.2011 usnesením č. 132/2011.

1.4. Návrh územního plánu
 Na základě schválených Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Holešov byl vypracován
Ing. arch. Vladimírem Dujkou návrh Územního plánu Holešov. Návrh byl předán zpracovatelem
28.02.2012. Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo již součástí
návrhu územního plánu, neboť bylo součástí konceptu (dle § 50 odst. 1 stavebního zákona).

1.4.1. Společné jednání o návrhu územního plánu
 V souladu s ust. § 50 stavebního zákona pořizovatel oznámil dopisem ze dne 20.03.2012 místo a
dobu konání společného jednání jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Holešov a
sousedním obcím.
 Společné jednání se uskutečnilo dne 11.04.2012 na Městském úřadu Holešov. Dotčené orgány byly
vyzvány k uplatnění svých stanovisek do 30ti dnů ode dne společného jednání. Ve stejné lhůtě
mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Pořizovatel umožnil nahlédnout do návrhu
územního plánu uvedeným orgánům po dobu 30ti dnů od společného jednání tj. od 11.04.2012 na
Městském úřadu Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu. Po uvedenou dobu byl
návrh rovněž vystaven na internetové adrese www.holesov.cz.
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1.4.2. Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem
V souladu s § 51 stavebního zákona předložil pořizovatel dne 11.06.2012 návrh územního plánu a
zprávu o jeho projednání nadřízenému orgánu – Krajskému úřadu Zlínského kraje odboru územního
plánování a stavebního řádu k posouzení. Nadřízený orgán posoudil návrh územního plánu z hlediska
zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a souladu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a vydal stanovisko dne
27.06.2012 č.j. KUZL34975/2012 Úp-Br.
Výsledky projednání dle § 50 a 51 stavebního zákona byly pořizovatelem ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnoceny. Na základě výsledků projednání požádal pořizovatel dopisem ze dne
16.8.2012 zpracovatele územního plánu o upravení návrhu před veřejným projednáním. Další zpracování návrhu pro veřejné projednání bylo ovlivněno následujícími skutečnostmi:
 v září 2012 byla zapsána do katastru nemovitostí Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dobrotice
(nový mapový podklad pro zpracování územního plánu byl poskytnut 1.2.2013);
 od 5. října 2012 nabyla účinnosti aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje;
 v listopadu a prosinci 2012 vyvstaly nové požadavky města na zapracování;
 od 1. ledna 2013 nabyla účinnost novela stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek;
 v lednu 2013 byly dohodnuty podmínky využití ploch pro strategickou průmyslovou zónu;
 22.4.2013 město uplatnilo nové požadavky na úpravu návrhu územního plánu před veřejným
projednáním.
Další požadavky na úpravu územního plánu před veřejným projednáním předal pořizovatel zpracovateli dopisem ze dne 24.04.2013. Zpracovatel upravil návrh územního plánu v souladu s výsledky
projednání dle § 50 a 51 stavebního zákona, s aktuálním mapovým podkladem k.ú. Dobrotice, s
aktualizací Zásad územního rozvoje, s platným zněním stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a s požadavky města ze dne 22.04.2013.

1.4.3. Řízení o územním plánu
 Pozvání na veřejné projednání návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivu územního plánu na
udržitelný rozvoj území, ve smyslu ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona, zaslal pořizovatel městu
Holešov, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím dopisem ze dne 05.08.2013.
Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a
oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška
byla na úřední desce Městského úřadu Holešov vyvěšena v termínu od 07.08.2013 do 27.09.2013.
Veřejné projednání se konalo dne 18.09.2013 na MěÚ Holešov. Návrh územního plánu a
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území byly v úplné podobě vystaveny na internetových
stránkách města Holešova www.holesov.cz a k nahlédnutí v písemné podobě u pořizovatele.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit připomínky, dotčené osoby
námitky.
 Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (a po konzultaci s projektantem) vyhodnotil
výsledky projednání a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval návrh vyhodnocení připomínek a
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu.
 Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námit-kách uplatněných ke konceptu i návrhu
územního plánu zaslal pořizovatel v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona dne 05.06.2014
dotčeným orgánům a krajskému úřadu s žádostí o stanoviska. Jelikož na základě veřejného
projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, pořizovatel zajistil úpravu návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání.
 Před veřejným projednáním si pořizovatel vyžádal v souladu s ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona
stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona o
ochraně přírody a krajiny. Stanovisko bylo vydáno Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství dne dne 20.02.2015 č.j. KUZL 5155/2015 se závěrem, že Územní
plán Holešov není nutno posoudit z hledika vlivů na životní prostředí a že je možné významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
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dle § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona vyloučit. Následně pořizovatel zahájil opakované veřejné
projednání návrhu územního plánu.
 Pozvání na opakované veřejné projednání návrhu územního plánu ve smyslu ust. § 52 odst. 1 ve
spojení s § 53 odst. 2 stavebního zákona, zaslal pořizovatel městu Holešov, dotčeným orgánům,
krajskému úřadu a sousedním obcím dopisem ze dne 02.03.2015. Upravený návrh územního plánu
a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou.
Veřejná vyhláška byla na úřední desce Městského úřadu Holešov vyvěšena v termínu od
04.03.2015 do 18.04.2015. Opakované veřejné projednání se konalo dne 09.04.2015 v prostorách
přízemí kina Svět. Návrh územního plánu byl vystaven na internetových stránkách města Holešova
www.holesov.cz a k nahlédnutí v písemné podobě u pořizovatele. Nejpozději do 7 dnů ode dne
opakovaného veřejného projednání mohl každý uplatnit připomínky, dotčené osoby námitky.
 Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (a po konzultaci s projektantem) vyhodnotil
výsledky projednání a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval návrh vyhodnocení připomínek a
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu. Návrh vyhodnocení
připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu
zaslal pořizovatel v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona dne 04.08.2013 dotčeným orgánům a krajskému úřadu s žádostí o stanoviska.
 Následně pořizovatel zajistil upravení návrhu územního plánu na základě výsledků opakovaného
veřejného projednání. Upravený návrh předložil nadřízenému orgánu k posouzení a vydání aktuálního stanoviska dle Politiky územního rozvoje ČR schválené vládou ČR dne 15.04.2015 us. č. 276.
Nadřízený orgán vydal souhlasné stanovisko dne 16.11.2015.

2. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu vyplývající z § 53
odst. 4a) až d) stavebního zákona
2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
2.1.1. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje
a) Vyhodnocení souladu s vymezenými rozvojovými plochami a rozvojovými osami
 Dne 15.4.2015 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 276/2015 schválila dokument
„Aktualizace č. 1 PÚR ČR“. Doposud platná „Politika územního rozvoje ČR 2008“ přestala v
měně-ných částech platit a platí již „Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1“.
V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále také „PÚR ČR“) jsou mj.
vymezeny rozvojové oblasti a rozvojové osy.
 Rozvojové oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve
kterých se projevují zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu a těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje.
Rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody ORP s výraznou vazbou na významné dopravní
cesty. Řešené území města Holešov (ORP Holešov) je součástí Rozvojové oblasti Zlín - OB9.
Rozvojová oblast OB9 je Aktualizací č. 1 PÚR ČR nově vymezena a v rámci ORP Holešov do ní
náleží pouze obce v její jihovýchodní části.
 Rozvojová oblast OB9 je charakteristická silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má republikový význam; podporujícím faktorem rozvoje je poloha (Otrokovice) na II. tranzitním železničním koridoru a uvažovaná rychlostní silniční propojení: Zlína
prostřednictvím R49 s dálnicí D1 u Hulína a Otrokovic prostřednictvím R55 z Hulína do Břeclavi.
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 Ze Schématu 7 Elektroenergetika PÚR ČR lze dovodit, že do západního okraje ORP Holešov zasahuje koridor E19, vymezený pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice–Sokolnice a Prosenice–
Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice. Z úkolů pro územní plánování stanovených PÚR ČR vyplývá pro ministerstva a
jiné ústřední správní úřady prověřit územní podmínky pro umístění rozvojového záměru a podle
výsledků prověření zajistit ochranu území pro tento rozvojový záměr vymezením územních rezerv,
případně vymezením koridorů a ploch. Vzhledem k tomu, že tento záměr není dosud zpřesněn
v nadřazené ÚPD, jíž jsou pro město Holešov Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, nejsou
v Územním plánu Holešov vymezeny žádné plochy pro realizaci výše uvedeného záměru.

b) Vyhodnocení souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území
Územní plán (ÚP) Holešov je v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území.
 Priorita 14: Navržené řešení územního plánu ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. V rámci možností stanovuje podmínky pro zachování rázu urbanistické struktury území,
struktury osídlení a kulturní krajiny. Jeho ochrana je v optimální míře provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Vytváří předpoklady
pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v regionálním
(krajském) měřítku. Z hlediska lokálního měřítka (řešené území města Holešova, případně nejbližší
sousední obce mikroregionu) dochází k vytváření podmínek pro vyvažování případných disproporcí mezi hospodářským rozvojem na straně jedné a environmentální a sociální udržitelností na
straně druhé.
 Priorita 14a: Přestože podstatná část řešeného území má urbánní, resp. urbánně-rurální charakter
(ve smyslu zázemí města), je dbáno na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní
zemědělské, především orné půdy a ekologických principů krajiny. Z těchto premis vychází
koncept nově navržených zastavitelných ploch, jež jsou stanoveny tak, aby docházelo k co nejmenšímu záboru nejkvalitnějších zemědělských půd, a to pouze v řádně odůvodněných případech.
 Priorita 15: Při změnách a vytváření urbánního prostředí je umožněno předcházení prostorově
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze zásady hospodárného využívání zastavěného území (zejména obytné území), umožňuje posilovat nejen sociální soudržnost, ale i další
socioekonomické charakteristiky obyvatelstva (podmínky pro růst populace, podpora vzdělanosti,
eliminace sociální segregace, zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče, eliminace mobilitních
omezení, koncept rovných mobilitních příležitostí, kvalita života jako neopomenutelná složka
urbánního prostředí a další), vytváří předpoklady pro nové využívání opuštěných areálů a ploch
(přestavbové plochy, návrh nového využití ploch po ukončené těžbě nerostů) a umožňuje zajištění
ochrany a revitalizace nezastavěného území (protierozní ochrana, návrh změny měřítka krajinné
matrice, ochrana krajinných horizontů) jako výrobní, estetické a rekreační hodnoty řešeného území.
 Priorita 16: Navržené řešení preferuje komplexní řešení před uplatňováním jednostranných
hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Jsou vytvářeny
předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
v regionálním (krajském) měřítku. Z hlediska lokálního měřítka (řešené území města Holešova,
případně nejbližší sousední obce mikroregionu) dochází k dílčím disproporcím mezi hospodářským
rozvojem na straně jedné a environmentální a sociální udržitelností na straně druhé. Navržené
řešení se pokouší o vyvážení rozdílných zájmů vyplývajících z rozdílných měřítkových úrovní
(krajská vs. lokální). Vhodná řešení jsou nacházena ve spolupráci s obyvateli území i jeho uživateli
a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
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 Priorita 16a: Při územně plánovací činnosti bylo vycházeno z principů integrovaného rozvoje
území, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. Tento přístup byl použit zejména při slaďování zájmů na
měřítkových úrovních státní (rychlostní silnice R49), krajské (Strategická průmyslová zóna
Holešov, jihovýchodní obchvat Holešova a napojení na rychlostní silnici R49) a lokální (zájmy,
záměry a požadavky na úrovni města, resp. jeho jednotlivých částí a místních částí).
 Priorita 17: Diverzifikovaný návrh jednotlivých funkčních ploch vytváří v území flexibilní podmínky případné pro řešení důsledků náhlých hospodářských změn. V řešeném území je lokalizováno dostatečné množství zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, jednak
v plochách Strategické průmyslové zóny (SPZ) Holešov, jednak v plochách průmyslových a
zemědělských brownfields, jednak v nově navržených zastavitelných plochách pro vytváření pracovních příležitostí mimo SPZ Holešov. Návrh ploch pro vytváření pracovních příležitostí mimo SPZ
vyplývá z rozdílné měřítkové úrovně, s níž je v řešeném území pracováno. Plochy mimo SPZ
disponují potenciálem lépe uspokojit poptávku po plochách pro drobnou výrobu na lokální úrovni,
zatímco SPZ je koncipována a určena pro investice mikroregionálního až regionálního (krajského)
významu.
 Priorita 18: Navržené řešení podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury v rámci podmínek
daných charakterem území a charakterem osídlení. Jsou vytvářeny předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi, aby mohlo dojít ke zlepšení vzájemné
konkurenceschopnosti.
 Priorita 19: Navržené řešení vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch, tzv. brownfields. Tyto areály jsou zpravidla ponechány ve své původní funkci jako možnost
pro jejich reaktivaci a předcházení záboru nové nezastavěné půdy. Některé areály či jejich části
jsou určeny k přestavbě, a tedy ke konverzi jejich původní funkce na funkci novou. Tento přístup
umožňuje hospodárné využití zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Navržené řešení směřuje k účelnému využívání a uspořádání území tak, aby bylo
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty, na dopravu a energie, a současně k omezení negativních
důsledků suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
 Priorita 20: Tam kde to podmínky v území umožňují, jsou rozvojové záměry, které mohou
významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovány do co nejméně konfliktních lokalit. Lokalizace
SPZ Holešov, která vychází z dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK),
svou rozlohou a charakterem významně ovlivní charakter krajiny, SPZ je navíc umisťována do
území s významnými zdroji podzemních vod. Připravovaná realizace SPZ, která se svou rozlohou
přibližuje velikosti zastavěného území města Holešova, vyvolala nutnost návrhu kompenzačních
opatření, a to nejen vůči vlastnímu městu, ale i okolním obcím, které nejsou součástí správního
území města Holešova. Pro zajištění kvality života obyvatel jsou zejména z důvodů návrhu velkého
množství výrobních ploch, které mnohonásobně přesahují potřeby vlastního města, navrženy
plochy veřejné infrastruktury (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura, veřejná
prostranství, veřejná zeleň ad.), sloužící jako kompenzační opatření vůči těmto plochám. V řešení
jsou implementovány navržené a vymezené plochy územních systémů ekologické stability a jsou
vytvořeny stanoveny podmínky pro zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a také pro ochranu krajinných prvků
přírodního charakteru v zastavěných územích. Navržené řešení umožňuje zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny; vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na
cílové charakteristiky a typy krajiny a vytváří podmínky pro využití přírodních zdrojů všude tam,
kde to území a omezení vyplývající z limitů a nadřazené ÚPD umožňují. Územní plán respektuje
požadavky na ochranu biologické rozmanitosti a kvality životního pro-středí a vytváří podmínky
pro jejich uchování a zkvalitňování (zejména tam kde nebude docházet k další urbanizaci a
především v severovýchodní části řešeného území).
 Priorita 20a: Navržené řešení vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny
pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. Tam kde to podmínky v území umožňují, jsou navržena dostatečná kompenzační opatření,
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jejichž cílem je eliminovat narušení migrační propustnosti krajiny vymezením prvků ÚSES,
respektive vymezením nových komunikací či umožněním obnovy zaniklých komunikací (zejména
v plochách intenzivně obhospodařované orné půdy). Navržené řešení nepočítá s dalším srůstáním
sídel, nejvýše je uvažováno s intenzifikací stávajících srůstů, přičemž je dbáno na zajištění přístupnosti a propustnosti krajiny.
Priorita 21: Navržené řešení vymezuje a chrání před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně. Jedná se především o systém kompenzačních opatření
na bázi veřejné zeleně po jižním obvodu města, mající oddělit a ochránit obytná území města od
vlivů SPZ. Dále se jedná o plochy, jež jsou součástí obytných ploch, mající zajistit jednak jejich
případnou ochranu před negativními vlivy z okolí (hluk, prašnost, vodní eroze), jednak poskytující
možnosti pro nenáročné formy každodenní rekreace a realizaci volnočasových aktivit.
Priorita 22: Navržené řešení umožňuje rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a
rozvoje jejich hodnot. Jsou navrženy plochy pro nové cyklistické stezky, v území lze celoročně
provozovat různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, hipo, omezeně i běžecké lyžování). V rámci
úkolů územního plánování je zajištěna návaznost liniových prvků turistické infrastruktury na
sousední katastry, což umožňuje komunikační propojení v rámci mikroregionu či realizaci
související infrastruktury nadmístního významu.
Priorita 23: Navržené řešení vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a s ohledem na
prostupnost krajiny umožňuje zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury. V rámci technických
a ekonomických možností je dopravní a technická infrastruktura umísťována s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny. Součástí navrženého řešení je i umožnění zmírňování nepříznivých
účinků tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatu města,
případně zajištění ochrany jinými vhodnými opatřeními v území (zejména kompenzační opatření
charakteru veřejných prostranství či veřejné zeleně). Plochy pro novou obytnou zástavbu jsou
vymezovány s dostatečným odstupem od vymezených koridorů pro rychlostní silnici R49 a na ni
navazujících komunikací (zejména jihovýchodní obchvat města), což umožňuje důsledné předcházení zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních
účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných
technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Priorita 24: Navržené řešení vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky
ochrany veřejného zdraví zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. V rámci podmínek
stanovených územním plánem je možno jednak rozšiřovat dopravní infrastrukturu na plochy
k tomu určené, jednak zkvalitňovat stávající dopravní infrastrukturu v rámci stávajících komunikací včetně souvisejících ploch. Jsou vytvářeny podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a pro zlepšování jeho ochrany před hlukem a
emisemi. V řešeném území jsou vytvořeny podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(zejména doprava železniční, cyklistická a pěší).
Priorita 24a: Řešené území je řazeno do kategorie území, kde dochází k dlouhodobému překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví.
Navržené řešení vytváří podmínky pro předcházení dalšímu významnému zhoršování stavu. Jedná
se zejména o vhodné uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití a zařazením kompenzačních
opatření ve formě veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně. Cílem je minimalizace negativních
vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Plochy pro novou zástavbu jsou vymezovány
s dostatečným odstupem od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Priorita 25: Jsou vytvářeny podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (navržená protierozní a protipovodňová opatření, je navrženo odpovídající využití sesuvných ploch) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Jsou také navržena opatření pro zadržování vody v krajině a eliminaci vodní eroze jako ochrana proti vysychání
půdy a jejímu odnosu při větších srážkách. Zvýšení retenční schopnosti krajiny (zejména v nezastavěných územích a plochách intenzivně obhospodařované zemědělské půdy) může také vést
k eliminaci větrné eroze půdy a jejich doprovodných jevů (deflace, prachové bouře). V zastavěných
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územích a zastavitelných plochách jsou územním plánem vytvořeny podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Priorita 26: Při řešení byla zohledněna (respektována) stanovená záplavová území. Zastavitelné
plochy a veřejná infrastruktura jsou do záplavových území umisťovány pouze ve zvláště odůvodněných případech, kdy místní situace neumožňuje jiné řešení (navržená plocha 381 pro realizaci
silnice R49). Navržené řešení současně vymezuje a chrání zastavitelné plochy pro případné
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Priorita 27: Pro zajištění kvality života obyvatel jsou zejména z důvodů návrhu velkého množství
výrobních ploch, které mnohonásobně přesahují potřeby vlastního města, navrženy plochy veřejné
infrastruktury (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství,
veřejná zeleň ad.). Současně jsou vytvořeny podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti
okolních obcí i sousedních mikroregionálních i regionálních center.
Priorita 28: Navržené řešení zohledňuje nároky dalšího vývoje území, požaduje jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Toto je
nezbytné k zajištění dostatečně kvalitního životního prostředí, obytného komfortu a kvality života
obyvatel města. Návrh a ochrana kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury jsou řešeny
ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností, aby byla zajištěna ekonomická návratnost investic a udržitelnost infrastruktury a veřejných prostor jejich pravidelným přiměřeným
užíváním.
Priorita 29: V rámci podmínek příslušících územnímu plánování je věnována pozornost návaznosti
různých druhů dopravy. Jsou vymezeny plochy a koridory nezbytné pro efektivní systémy veřejné
dopravy, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení,
veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky na kvalitní životní prostředí. Jsou
vytvořeny podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, jenž bude poskytovat obyvatelům
rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. Konkrétní technicko-provozní realizace systémů
včetně jejich dopravní organizace jsou úkoly přesahujícími rámec územního plánování. Navržené
řešení vytváří dostatečné podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických
cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Priorita 30: Návrh technické infrastruktury (zejména dodávka vody a zpracování odpadních vod)
je řešen v souladu s nadřazenou koncepcí rozvoje vodovodů a kanalizací s cílem zajištění
požadavků na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Priorita 31: Navrhované řešení vytváří územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování
území energiemi.
Priorita 32: Při stanovování urbanistické koncepce byla vyhodnocena kvalita bytového fondu ve
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé
prostředí a účinnou infrastrukturu byla navržena odpovídající kompenzační opatření (zejména
plochy dilatační zeleně). S přihlédnutím na charakter a význam řešeného území, které je součástí
vymezené rozvojové oblasti byla navržena odpovídající opatření koordinující připravenost území
na zvýšené požadavky změn v území s důrazem na optimální využívání území a zachování jeho
hodnot v těch částech, kde nebude docházet k významným změnám uspořádání území.

2.1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
a) Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
Správní území města Holešov bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR
ZK), které byly po projednání na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 10.09.2008 vydány
usnesením ZK č. 0761/Z23/08 formou opatření obecné povahy, s nabytím účinnosti od 23.10.2008.
Aktualizace ZÚR ZK byla vydána zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.09.2012 usnesením č.
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0749/Z21/12 s účinností od 05.10.2012, tj. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnují právní
stav ke dni 05.10.2012.
1. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů nadmístního významu

Ze ZÚR ZK vyplynuly pro správní území města Holešov následující požadavky, které byly
zpřesněny a jsou zapracovány do řešení územního plánu:
 navržená silnice mezinárodního a republikového významu [PK01] Hulín - Střelná R 49 v úseku
1











Hulín-Dolní Ves
navržená silnice nadmístního významu [PK20] Holešov - přivaděč na R49 včetně východního
obchvatu II/490 - úsek Holešov
navržené elektrické vedení nadmístního významu [E04] Holešov - Bořenovice VVN TR110 kV/22
kV
navržené elektrické vedení nadmístního významu [E12] Hulín - Všetuly VVN 2x110 kV
navržený NRBK [PU23] 152 – Kostelecké polesí – Hluboček,
navržené RBC [PU75] 124 – Lipina
navržený RBK [PU158] 1580 – Na skále – Lipina.
vymezená strategická plocha pro výrobu (Strategická průmyslová zóna Holešov) včetně souvisejících ploch a koridorů
území speciálních zájmů - plocha pro ochranu pohledového horizontu nadregionálního významu
Hostýnské vrchy

Celé řešené území města Holešov je součástí vymezené rozvojové oblasti republikového významu
OB9 Zlín. V souladu s úkoly pro územní plánování obcí jsou v ÚP Holešov zapracovány a zpřesněny
plochy a koridory vymezených ZÚR ZK v území OB9 (viz výše) a jsou řešeny jejich vzájemné
souvislosti. V rámci zpracování územního plánu byl prověřen rozsah zastavitelných ploch v území v
obcích dotčených vymezením OB9, zejména ve vztahu k umisťované SPZ Holešov a byla stanovena
pravidla pro jejich využití. Územní plán rovněž stanovuje podmínky pro minimalizaci negativních
vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území, které jsou součástí OB9, s ohledem na
zachování hodnot urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, na jeho přírodní a
krajinné hodnoty a na dostatečné zastoupení veřejné zeleně, jak v jeho urbanizovaných částech, tak v
území mezi navrženou SPZ Holešov a vlastním městem.
2. Územní studie

a) Územní studie Prověření elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná
- hranice ČR/Slovensko
V ZÚR ZK je nově stanovena potřeba zpracování územní studie pro prověření elektrického vedení
VVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná - hranice ČR/Slovensko. Dle ZÚR ZK je celé řešené
území města Holešov součástí plochy vymezené ZÚR ZK pro zpracování Územní studie Prověření
elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/Slovensko, která však
dosud nebyla zpracována. Pro řešení územního plánu Holešov v souvislosti s územní studií v současnosti nevyplývají žádné požadavky na řešení nebo zapracování.
3. Vyhodnocení se stávajícími jevy nadmístního významu (stabilizovaný stav)

Územní plán respektuje tyto stávající jevy nadmístního významu:






1

silnice II. třídy
regionální železniční trať
elektrické vedení VVN 110 kV
VTL plynovody včetně objektů na plynovodní síti
dálkový produktovod včetně jeho ochranného pásma.
vodovodní řady
Označení veřejně prospěšných staveb (VPS) nebo veřejně prospěšných opatření (VPO) dle ZÚR ZK
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ochranná pásma vodních zdrojů
kanalizace
čistírna odpadních vod
ochranné pásmo radioreléové trasy I. řádu
stanovené záplavové území
dobývací prostor
výhradní ložisko nerostných surovin
svahová deformace pasivní
přírodní park
městská památková zóna
4. Cílové charakteristiky krajiny

Téměř celé řešené území, výjimkou jeho severovýchodního okraje, náleží dle ZÚR ZK do krajinného celku 2. Holešovsko a krajinných prostorů: 2.1 Holešov, 2.2 Prusinovicko, 2.3. Přílepsko a 2.4.
Fryštácko. Východní část k.ú. Dobrotice náleží do krajinného celku 3. Podhostýnsko, krajinného
prostoru: 3.6 Hlinsko. Cílovou charakteristikou Krajinného celku Holešovsko (s výjimkou krajinného
prostoru Fryštácko) i západní části krajinného celku Podhostýnsko je krajina intenzivní zemědělská,
cílovou charakteristikou Krajinného celku Fryštácko je krajina lesní harmonická. Navržené řešení
respektuje tyto zásady využívání stanovené pro cílové charakteristiky území (podrobně viz kapitola 3,
podkapitola 3.5. oddíl 3.5.11, písm. d) bod 3. Krajinný ráz.
5. Vyhodnocení stanovených priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území

 Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje.
Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého vztahu mezi
nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní
sociální soudružnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při
rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti obcí.
Navržené řešení vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Jsou navrženy nové plochy pro bydlení, výrobu i veřejnou infrastrukturu.
 Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů
podchycených v ZÚR ZK, které jsou nezbytné pro realizaci republikově významných záměrů
stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále
PÚR ČR 2008) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů
a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje územního obvodu
Zlínského kraje (dále PRÚOZK).
Do územního plánu jsou zapracovány: silnice R49, JV silniční obchvat Holešova, navržená
elektrická vedení nadmístního významu, plochy nadregionálního a regionálního ÚSES, strategická
plocha pro výrobu (SPZ Holešov) a území speciálních zájmů – viz výše bod 1. Zpřesnění vymezení
ploch a koridorů nadmístního významu.
 Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje,
s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru a omezovat negativní
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Územní plán navrhuje velké plochy pro výrobu nadmístního významu (SPZ Holešov), plochy pro
nadmístní dopravní a technickou infrastrukturu, na okrajích města také rozsáhlé plochy pro
bydlení. Navržené řešení sice nevytváří samostatná izolovaná suburbia, ale zásadně mění stávající
strukturu uspořádání území.
 Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a
opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní
obsluhy kraje podle PRÚOZK, PÚR ČR 2008, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující
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prioritu kraje nejméně do r. 2013. Pamatovat přitom současně na:
- rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných
dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do
samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným
podílem motorové dopravy:
V územním plánu jsou respektovány stávající cyklistické stezky i cyklotrasy a jsou navrženy
plochy pro realizaci nových cyklistických stezek do místní části (MČ) Dobrotice a sousedních
obcí Přílepy a Rymice.
 Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí
charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva
kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvlášť na:
- zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a
kvalitě životního prostředí s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohledem
na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkvalitnění
krajinných hodnot území:
navržené řešení umožňuje zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny a současně
vytváří vhodné podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na stanovenou cílovou charakteristiku a typ krajiny; současně však návrhem ploch pro dopravu a výrobu nadmístního
významu dochází k zásadním změnám struktury uspořádání a organizace území;
- umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny do co nejméně
konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření:
Jsou vytvořeny územní předpoklady a navrženy plochy pro realizaci kompenzačních opatření ke
zmírnění předpokládaných negativních vlivů z připravované SPZ Holešov a silnice R49 a je
řešena eliminace negativních vlivů ze stávající i navrhované silniční dopravy na obyvatelstvo;
- zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat
historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty
nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit
urbánní fragmentaci přilehlé krajiny:
V řešení územního plánu jsou plně respektovány požadavky archeologické památkové péče (celé
řešené území je územím s archeologickými nálezy) a požadavky památkové péče (městská
památková zóna, prohlášené kulturní památky, kulturní památky místního významu, památné
stromy a urbanistické hodnoty území (urbanisticky cenné soubory zástavby a urbanistická stopa
původní zástavby v interiéru města a jeho městských částech. Územní plán ale současně vytváří
podmínky pro zásadní změnu urbanistické struktury města, protože za jeho jižním okrajem jsou
navrženy monofunkční (výrobní) plochy pro SPZ Holešov, které jsou svou velikostí (cca 270 ha)
téměř srovnatelné se současným zastavěným územím městských částí Holešov a Všetuly.
Realizace průmyslové zóny bude mít nevratný vliv na městskou vedutu, zejména při pohledech z
jihozápadní, jižní a jihovýchodní strany a pochopitelně ze všech vyvýšených míst (východně a
severně od města);
- zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakteristiky:
Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. V rámci možností stanovuje podmínky pro zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní
krajiny.
 Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na:
- upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území:
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Územní plán se zabývá jednak návrhem nových ploch pro bytovou výstavbu, která by měla
zajistit stabilizaci a další rozvoj obyvatelstva, jednak návrhem ploch pro rozvoj výrobních a
podnikatelských aktivit. Rozvoj řešeného území je koordinován s nadřazenými záměry v území a
územními limity, z nichž nejvýznamnější je plocha průmyslové zóny konfrontovaná s ochrannými
pásmy vodních zdrojů na části řešeného území;
- významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného
prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou,
prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné
zeleně a zachování prostupnosti krajiny:
Celé řešené území města Holešov je součástí vymezené rozvojové oblasti republikového
významu OB9 Zlín. V souladu s úkoly pro územní plánování obcí jsou v ÚP Holešov
zapracovány a zpřesněny plochy a koridory vymezených ZÚR v území OB9 a jsou řešeny jejich
vzájemné souvislosti. V rámci zpracování územního plánu byl prověřen rozsah zastavitelných
ploch v území v obcích dotčených vymezením OB9, zejména ve vztahu k umisťované SPZ
Holešov. Územní plán rovněž stanovuje podmínky pro minimalizaci negativních vlivů rozvoje na
kulturní a civilizační hodnoty území, které jsou součástí OB9, s ohledem na zachování hodnot
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, na jeho přírodní a krajinné
hodnoty a na dostatečné zastoupení veřejné zeleně, jak v jeho urbanizo-vaných částech, tak v
území mezi navrženou SPZ Holešov a vlastním městem;
- využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území s cílem podpořit přednostně
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů a na výběr ploch vhodných k podnikání v zastavěném území s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a
dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla:
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze zásady hospodárného využívání zastavěného území (zejména obytné území), vytváří předpoklady pro nové
využívání opuštěných areálů a ploch (přestavbové plochy, návrh nového využití ploch po
ukončené těžbě nerostů);
- hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany zastavěného území a zachování
veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace:
Opodstatněnost navržených zastavitelných ploch pro bydlení a výrobu je uvedena níže v kapitole 3, podkapitole 3.6. Jsou respektovány plochy veřejné zeleně, které nejsou návrhem územního plánu nově fragmentovány a je navrženo významné rozšíření ploch veřejné zeleně;
- vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně poznamenaná lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání zelených
pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace:
Řešené území se nachází na rozhraní mezi úrodnou Hanou a zvedající se Hostýnskou vrchovinou. Jedná se o starou sídelní oblast. Zájmové území je tvořeno intenzivní zemědělskou krajinou s vysokým stupněm zornění. Lesní porosty se zachovaly na méně příznivých půdách. Větší
lesní celky prostupují do řešeného území od východu. Navržené řešení vytváří podmínky pro
zakládání zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny včetně podmínek pro nenáročné formy
krátkodobé rekreace;
- výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky,
lázeňství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu
s podmínkami v konkrétní části území:
Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace ve správním území města Holešova, které jsou
soustředěny zejména ve východní části k.ú. Žopy. Řada rekreačních objektů je evidována také v
zahrádkářských lokalitách v západní části Všetul a Dobrotic a východní části Holešova. Je
navrženo několik ploch pro dostavbu stávajících chatových lokalit a zahrádkářských osad. Je
navrženo také rozšíření sportovně rekreačních aktivit formou návrhu dvou ploch pro sportovní
využití. Navržené řešení nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj, ale v této oblasti vytvoří
lepší podmínky pro sociální rozvoj a soudržnost společenství obyvatel města i regionu;
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- rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování
energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských
činností v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel
současných i budoucích:
Návrh nových ploch pro bydlení, občanské vybavení a výrobu vyvolává požadavky na novou
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Navržená nová dopravní infrastruktura vychází
zejména z požadavků nadřazených územně plánovacích dokumentací – silnice R49 a jižní část
JV obchvatu města. Navržená technická infrastruktura (zásobování vodou, odkanalizování,
zásobování energiemi, likvidace odpadů) vychází z navrženého koncepčního rozvoje vlastního
řešeného území, kde navazuje na stávající nebo již dříve navržené sítě technického vybavení.
Současně je řešena i provázanost navržené technické infrastruktury na okolní obce, zejména ve
vztahu k zásobování vodou a odkanalizování, kdy by měla být převážná část obcí mikroregionu
Holešovsko odkanalizována na ČOV Holešov-Všetuly;
- zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodí:
Je řešena protipovodňová ochrana území a jsou navržena protipovodňová opatření a opatření k
eliminaci rizik z extravilánových vod na ochranu zastavěného území. Současně je řešena vodní
a větrná eroze mimo zastavěné území a jsou navržena související opatření pro zvyšování ekologické stability území;
- vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování a
využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní:
Zejména formou stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití vytváří
navržené řešení v zastavěném území a zastavitelných plochách podmínky umožňující zadržování, vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní.
V odůvodnění návrhu řešení odkanalizování (viz kapitola 3, podkapitola 3.5, oddíl 3.5.4, písm.
b) bod 2. Odkanalizování této textové části B.1. Odůvodnění územního plánu - dále jen Odůvodnění) je uvedeno, že dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a
využívány k užitným účelům, např. k zalévání zeleně a zahrad.
 Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých a
energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a neohrozit
možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů
energie.
V západní části katastrálního území Žopy jsou evidována dvě výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin a těžený stanovený dobývací prostor. Návrhem řešení jsou uvedené zdroje nerostných
surovin respektovány. Pro těžbu je navržena plocha 119. Nejsou navrženy žádné samostatné plochy
pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie;
 Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství území
kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách
ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují nároky
na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a před negativními jevy
z působení přívalových srážek a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na minimalizování
odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených do I. a II. tř. ochrany:
podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je uvedeno v kapitole 4, podkapitole 4.4. Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k
plnění funkce lesa této textové části Odůvodnění.
 Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku:
ze schváleného zadání nevyplynuly žádné konkrétní požadavky; požadavky pro zajištění obrany a
bezpečnosti státu jsou uvedeny níže v kapitole 4, podkapitole 4.2, oddílu 4.2.6 této textové části
Odůvodnění.
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b) Vyhodnocení souladu územního plánu s rozvojovými programy a koncepcemi
Zlínského kraje
 Zlínský kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, obsaženou ve Strategii rozvoje Zlínského
kraje. Z této strategie se řešeného území města Holešov týkají požadavky vybudování rychlostní
komunikace R 49 a realizace projektu strategické průmyslové zóny Holešov. Tyto strategické
záměry jsou zapracovány do návrhu ÚP Holešov.
 Krajský úřad Zlínského kraje má schválenu Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje - okres Kroměříž (schválena usnesením č. 0394/Z14/14 na 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 10.12.2014). Návrh zásobování vodou a odkanalizování řešeného územní
je v souladu s touto koncepcí – viz kapitola 3, podka-pitola 3.5., oddíl 3.5.4, písm. b), body: 1.
Zásobování pitnou vodou a 2. Odkanalizování, této textové části Odůvodnění.
 Z Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, který byl schválen 22.9.2004, nevyplynuly pro
řešené území žádné požadavky na řešení nebo zapracování.
 Krajský úřad Zlínského kraje má zpracovaný Program snižování emisí a imisí Zlínského kraje. Dle
údajů z roku 2010 se město Holešov nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podrobné
vyhodnocení je uvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.5., oddílu 3.5.11, písm. c), bodě 1. Ovzduší této
textové části Odůvodnění.
 Územní plán je v souladu s dokumentací Generel dopravy Zlínského kraje, jehož část Návrh
výhledové koncepce GD ZK byla schválena Zastupitelstvem ZK dne 23.06.2004 usnesením č.
656/Z24/04 a jeho aktualizací schválenou Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 14.12.2011 pod č.
usn. 0625/Z18/11.
 Návrh územního plánu respektuje dokument Zlínského kraje Koncepce a strategie ochrany přírody
a krajiny Zlínského kraje. Jsou vytvořeny podmínky pro: optimalizaci využívání všech celospolečenských funkcí lesa při celkovém zvyšování ekologické stability lesních společenstev; zvyšování
ekologické stability krajiny a její retenční schopnosti, zvýšení diverzity jejího využití, snížení
erozního ohrožení zemědělských půd; obnovu přirozených hydrologických cyklů v kontextu celého
povodí včetně zvýšení retence vody v krajině a je vymezen územní systém ekologické stability.
 Ze Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje nevyplývají pro správní území města
Holešov žádné konkrétní požadavky. Územní plán navrhuje plochy pro realizaci protipovodňových
opatření (záchytné příkopy). Navrženým řešením, zejména návrhem odkanalizování, jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení současného stavu vod s cílem eliminace prioritních nebezpečných
látek a snižování obsahu živin ve vodách
 Územní plán navrhuje realizaci protipovodňových opatření v souladu se schváleným dokumentem
Plán oblasti povodí Moravy a Dyje (2009), z něhož vyplývá pro řešené území města Holešov,
kromě respektování stanovených záplavových území a zásad obecnějšího charakteru, opatření MO
100038 – Holešov, spočívající ve výstavbě a rekonstrukci kanalizačního systému. Navržené řešení
je v souladu jednak s tímto opatřením, jednak s Aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje - okres Kroměříž (viz kapitola 3, podkapitola 3.5, oddíl 3.5.4, písm. b), bod 2.
Odkanalizování, této textové části Odůvodnění). Současně jsou návrhem územního plánu (zejména
návrh odkanalizování) vytvářeny podmínky pro zlepšení současného stavu vod s cílem eliminace
prioritních nebezpečných látek a snižování obsahu živin ve vodách.

c) Vyhodnocení souladu územního plánu se zpracovnou Územní studií dopadů
Strategické průmyslové zóny Holešov
V červenci 2011 byla dopracována Územní studie dopadů Strategické průmyslové zóny Holešov
(objednatel: CENTROPROJEKT a.s. Zlín; zhotovitel: Atelier T-plan, s.r.o., Praha). V souladu s ust. §
30 odst. 4 platného stavebního zákona byla v srpnu 2012 data o této studii vložena Krajským úřadem
Zlínského kraje do evidence územně plánovací činnosti.
Základním cílem zpracování předmětné územní studie bylo poskytnout komplexní pohled na potřeby a možný rozvoj území v souvislosti s postupným dokončením a naplněním SPZ Holešov a dále s
realizací a zprovozněním rychlostní silnice R49 (Hulín – Fryšták – hranice ČR/SR). Oba nadřazené
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záměry přinášení do řešeného území zásadní změny, nároky a požadavky na uspořádání a rozvoj
území, jeho celkovou vybavenost i kvalitu prostředí. Realizace obou záměrů by měla představovat
významný impuls pro celkový dynamický rozvoj a výhledovou stabilitu dotčeného území i jeho
širšího zázemí. Dalším cílem bylo předložit koncepční náměty možného územního rozvoje, vyžadující
následné podrobnější prověření, případně zapracování do příslušné územně plánovací dokumentace
dotčených sídel.
Řešení územní studie se zabývá možnými dopady, které mohou být vyvolány dostavbou a provozem SPZ Holešov včetně rychlostní silnice R49 a to v souladu a koordinaci se záměry vyplývající
z územně plánovací dokumentace řešeného území (PÚR ČR 2008, ZÚR ZK a ÚPD dotčených sídel).
Řešení územní studie navrhuje takové změny a opatření v území, které by možné negativní dopady
eliminovaly a současně umožnily celkové zlepšení podmínek pro zajištění udržitelného rozvoje
dotčeného území a jeho širšího zázemí.
Koncept Územního plánu Holešov byl zpracován v březnu 2011. Následně byl, spolu s Vyhodnocením územního plánu na udržitelný rozvoj území, v průběhu roku 2011 projednán a dne 21.11.2011,
usnesením č. 132/2011, schválilo Zastupitelstvo města Holešov Pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu Holešov. Po projednání konceptu územního plánu, který byl zpracován ve variantách,
byly z řešení územního plánu vypuštěny některé plochy, které měly vazbu na SPZ Holešov (podrobně
viz níže kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíl 4.2.2. Vyhodnocení pokynů z projednání konceptu řešení pro
zpracování návrhu této textové části Odůvodnění). Tyto skutečnosti se však nijak nepromítly do řešení
územní studie, která byla Krajským úřadem Zlínského kraje vložena do evidence územně plánovací
činností až dne 1.10.2012, tj. po více než 10 měsících po schválení Pokynů pro zpracování návrhu
územního plánu Holešov (Stanovisko ke konceptu Územního plánu Holešov bylo vydáno nadřízeným
orgánem územního plánování, jímž je Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a
stavebního řádu, Oddělení územního plánování, dne 21.6.2011, č.j. KUZL26686/2010).
V územní studii je dle jednotlivých oborových témat navržena realizace dílčích záměrů, která je
rozložena do tří etap. U jednotlivých záměrů je uveden způsob jejich zohlednění nebo zapracování do
řešení ÚP Holešov (v rámci správního území města Holešov).
1. etapa

a) Plochy občanského vybavení
 Občanské vybavení západně při ulici Tovární vně severního okraje SPZ Holešov.
Řešení: Plocha byla zapracována do konceptu ÚP Holešov. Po jeho projednání byla na základě
schváleného Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Holešov (dále jen Pokyny)
z řešení ÚP vypuštěna. V konceptu ÚP byla na základě územní studie za severním okrajem SPZ
Holešov (v k.ú. Všetuly a částečně i v k.ú. Holešov) vymezena plocha občanského vybavení –
komerční zařízení (OK) 43 v rozsahu 16,3255 ha. Jak bylo uvedeno v Odůvodnění konceptu
„plocha byla navržena v souvislosti s SPZ Holešov a měla by mít nadměstký význam“. Související
občanskou vybavenost lze však dle podmínek využití umístit v ploše výroby skladování –
průmyslová zóna (V). Průmyslová zóna byla vymezena v souladu se ZÚR ZK v rozsahu cca 272 ha
(celková plocha včetně plochy vymezené na sousedním k.ú. Zahnašovice, které není součástí
správního území města Holešov). Vzhledem k její dosud minimální zastavěnosti (cca 17 ha včetně
realizované dopravní a technické infrastruktury) nelze zdůvodnit potřebnost vymezení těchto ploch.
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) pro potřeby města byly vymezeny v jeho
okrajových částech v návaznosti na zastavěné území města (plochy 42 a 45) a v zastavěném území v
centrální části města (plocha 45) v celkovém rozsahu/výměře 7,2651 ha. Jak vyplývá z kapitoly 3,
podkapitoly 3.6. oddílu 3.6.3, písm. c) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro
komerční občanské vybavení této textové části Odůvodnění, jsou plochy občanského vybavení –
komerční zařízení (OK) navrženy v přiměřeném a dostatečném rozsahu.
Podkladem pro vypuštění ploch bylo rovněž Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
zpracované ke konceptu územního plánu kde v kapitole 11. Závěry a doporučení, podkapitole
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11.2.9. Návrh na přehodnocení nebo vypuštění ploch bylo uvedeno: „41, 43, 44: plochy nerealizovat do doby zaplnění převážné části SPZ Holešov, řešit je až v případné změně ÚP“.
Plocha občanského vybavení, navržená územní studií v poloze západně při ulici Tovární vně
severního okraje SPZ Holešov, nebyla do Územního plánu Holešov zapracována kromě výše
uvedených důvodů také proto, že se nachází na půdách, které jsou zařazeny do I. třídy ochrany
ZPF (BPEJ 3.02.00 a 3.03.00), které je možno (ve smyslu Přílohy metodického pokynu ze dne 12.
6. 1996 Č.j.: OOLP/1067/96) odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu. Navíc územní studie neprokázala, ani řádně nedoložila nezbytnost, potřebnost
ani opodstatněnost takového řešení v daném území. Případný návrh této plochy by nebyl v souladu
s ust. § 18 odst. 4 platného stavebního zákona2.
 Občanské vybavení a smíšené obytné území ve vnějším prostoru při SV okraji SPZ Holešov.
Řešení: Plochy byly zapracovány do konceptu ÚP Holešov jako plochy občanského vybavení –
komerční zařízení (OK). Po jeho projednání byly na základě schválených Pokynů z řešení ÚP
vypuštěny. V konceptu ÚP byla na základě územní studie vně severního okraje SPZ Holešov
vymezena plocha občanského vybavení – komerční zařízení (OK) 41 v rozsahu 9,2857 ha. Jak bylo
uvedeno v Odůvodnění konceptu „plocha byla navržena v souvislosti s SPZ Holešov a měla by mít
nadměstký význam“. Související občanskou vybavenost lze však dle podmínek využití umístit v
ploše výroby skladování – průmyslová zóna (V). Průmyslová zóna byla vymezena v souladu se ZÚR
ZK v rozsahu cca 272 ha (celková plocha včetně plochy vymezené na sousedním k.ú. Zahnašovice,
které není součástí správního území města Holešov). Vzhledem k její dosud minimální zastavěnosti
(cca 17 ha včetně realizované dopravní a technické infrastruktury) nelze zdůvodnit potřebnost
vymezení těchto ploch. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) pro potřeby města
byly vymezeny v jeho okrajových částech v návaznosti na zastavěné území města (plochy 42 a 45) a
v zastavěném území v centrální části města (plocha 405) v celkovém rozsahu 7,2651 ha. Plochy
smíšené obytné v této lokalitě nebyly konceptem navrhovány. Plochy pro toto funkční využití jsou
řešeny v dostatečném rozsahu v lokalitách s vhodnějšími podmínkami pro bydlení. Jak vyplývá
z kapitoly 3, podkapitoly 3.6. oddílu 3.6.3 této textové části Odůvodnění, jsou plochy občanského
vybavení – komerční zařízení (OK) a plochy smíšené obytné (SO) navrženy v dostatečném rozsahu.
Podkladem pro vypuštění ploch bylo rovněž Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
zpracované ke konceptu územního plánu kde v kapitole 11. Závěry a doporučení, podkapitole
11.2.9. Návrh na přehodnocení nebo vypuštění ploch bylo uvedeno: „41, 43, 44: plochy nerealizovat do doby zaplnění převážné části SPZ Holešov, řešit je až v případné změně ÚP“.
Plocha občanského vybavení, navržená územní studií ve vnějším prostoru při SV okraji SPZ
Holešov, nebyla do Územního plánu Holešov zapracována kromě výše uvedených důvodů také
proto, že se nachází na půdách, které jsou zařazeny do I. třídy ochrany ZPF (BPEJ 3.02.00), které
je možno (ve smyslu Přílohy metodického pokynu ze dne 12. 6. 1996 Č.j.: OOLP/1067/96)
odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Navíc
územní studie neprokázala, ani řádně nedoložila nezbytnost, potřebnost ani opodstatněnost
takového řešení v daném území. Případný návrh této plochy by nebyl v souladu s ust. § 18 odst. 4
platného stavebního zákona.
b) Plochy výroby
 Rozšíření zbytkových ploch při severovýchodním a východním okraji SPZ Holešov pro rozšíření
stávajícího areálu SPZ Holešov.
Řešení: Plochy byly v konceptu ÚP navrženy nad rámec ploch vymezených v ZÚR ZK. Průmyslová zóna byla vymezena v souladu se ZÚR ZK v rozsahu cca 272 ha (celková plocha včetně
plochy vymezené na sousedním k.ú. Zahnašovice, které není součástí správního území města
2

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S
ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných
pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
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Holešov). Vzhledem k její dosud minimální zastavěnosti (cca 17 ha včetně realizované dopravní a
technické infrastruktury) nelze zdůvodnit potřebnost vymezení dalších ploch. Tyto plochy výroby,
navržené územní studií nebyly do Územního plánu Holešov zapracovány kromě výše uvedených
důvodů také proto, že se nachází na půdách, které jsou zařazeny do I. třídy ochrany ZPF (BPEJ
3.02.00), které je možno (ve smyslu Přílohy metodického pokynu ze dne 12. 6. 1996 Č.j.:
OOLP/1067/96) odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního
významu. Navíc územní studie neprokázala, ani řádně nedoložila nezbytnost, potřebnost ani
opodstatněnost takového řešení v daném území. Případný návrh těchto ploch by nebyl v souladu
s ust. § 18 odst. 4 platného stavebního zákona.
c) Plochy zeleně
 Vícefunkční krajinná zeleň severně od SPZ Holešov v ploše vymezené okrajem navrhovaného
občanského vybavení pro SPZ Holešov, stávající železniční tratí a areálem bývalého závodu TON.
Řešení: Jižně od MČ Všetuly je mezi železniční tratí a SPZ Holešov, v souladu se schválenými
Pokyny, navržena plocha veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) 113, určená
pro vybudování lesoparku. Tato plocha, společně s navazující plochou krajinné zeleně (K) 148,
určenou pro realizaci lokálního biokoridoru a navrženou plochou přírodní (126), určenou pro
realizaci lokálního biocentra „Mokré“, by měla výhledově plnit jak funkci ochranného zeleného
pásu, oddělujícího (dilatujícího) stávající obytné území (zejména) městské části Všetuly od
(navrhovaných) výrobních ploch SPZ Holešov, tak funkci ochranné bariéry vůči případným
negativním účinkům z dopravy z připravované rychlostní silnice R49, situované za jihozápadním a
jižním okrajem SPZ Holešov. Cílem navrženého řešení je rovněž posílení funkce prostorové a
vizuální clony mezi městem a jeho obytným územím a SPZ se souběžnou funkcí vedení lokálního
biokoridoru ÚSES. Realizace navržených ploch zeleně by měla pozitivní účinky na kvalitu životního
prostředí.
V námitce ze dne 25.09.2013 uplatněné k veřejnému projednání požadoval Zlínský kraj plochu 148
podle návrhu územního plánu vymezit jako plochu občanského vybavení a biokoridor umístit tak,
aby ctil hranice pozemků, jak tomu bylo u územní studie. Lokální biokoridor byl Územní studií
dopadů strategické průmyslové zóny Holešov vymezen v převážné části na pozemcích fyzických
osob, nikoliv na pozemcích Zlínského kraje a to tak, aby lemoval v územní studii navržené plochy
občanské vybavenosti (v konceptu navržené jako plochy OK 43). Po projednání konceptu územního
plánu byly plochy občanské vybavenosti vypuštěny. Lokální biokoridor (K 148) byl již v návrhu pro
společné jednání posunut jižním směrem, tak aby lemoval severní hranici průmyslové zóny a
současně aby severně od biokoridoru (po vypuštění ploch občanské vybavenosti OK 43) vznikla
ucelená plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch, určená pro realizaci
lesoparku (v návrhu označená jako plocha PZ 113).
Jak je již výše uvedeno, byly plocha krajinné zeleně (K) 148 a plocha veřejných prostranství s
převahou nezpevněných ploch (PZ) 113 vymezeny za severním okrajem plochy pro výrobu a
skladování – průmyslová zóna (V) z důvodu posílení ekologické stability území a posílení ochrany
zastavěné části města od negativních vlivů z průmyslové zóny Holešov. Plocha 148 je navržena
jako biokoridor spojující LBC Mokré a LBC Za Vodárnou. Plochy byly takto vymezeny s ohledem
na blízkost zastavěné části města, neboť nejbližší obytná zástavba je od ploch průmyslové zóny
vzdálena pouhých cca 250 m. Plochy 113 a 148 se mohou jevit zdánlivě jako předimenzované, je
potřeba si však uvědomit, že v blízkosti se rovněž bude nacházet rychlostní komunikace R49.
Plocha 113 byla vymezena jednak s cílem vytvoření podmínek pro zajištění odpovídající ochrany
zastavěné části města, jejíž výměra činí přibližně 400 ha, jednak s přihlédnutím ke skutečnosti, že
celková rozloha strategické průmyslové zóny Holešov činí cca 272 ha a další zpevněné plochy
vzniknou po realizaci navržené rychlostní silnice R49, přičemž se všechny tyto plochy budou
významně podílet na snižování/zhoršování kvality životního prostředí.
Vymezení plochy krajinné zeleně (K) 148 je územním plánem řešeno v převážné části na pozemcích
Zlínského kraje. Tímto jsou také vytvořeny větší předpoklady pro její realizaci. Při vyhodnocení
bylo přihlédnuto rovněž ke skutečnosti, že celá průmyslová zóna (v celkovém rozsahu cca 272 ha)

17

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST

je ve vlastnictví Zlínského kraje a vymezení ploch krajinné zeleně a ploch veřejných prostranství je
v této části v podstatě důsledkem vymezení průmyslové zóny. Z tohoto pohledu nedošlo k
nevyváženému zásahu do vlastnictví Zlínského kraje.
Podkladem pro navržené řešení bylo rovněž Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a
Vyhodnocení územního plánu na životní prostředí (zpracované ke konceptu územního plánu). Ve
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – v kapitole 3.3. Hygiena životního prostředí,
podkapitole 4. Shrnutí je uvedeno: „V případě Holešova je však třeba pečlivě zvážit, zda by velké
plochy na severním okraji SPZ Holešov, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a jsou, v souladu s
požadavky společnosti Industry Servis ZK, (která je vlastněna Zlínským krajem a má na starosti
přípravu průmyslové zóny) a s rozpracovanou Územní studií dopadů strategické průmyslové zóny
Holešov (Ateliér T-plan, s.r.o; 12/2010), navrženy pro plochy komerční občanské vybavenosti
(plochy 41, 43 a 44), neměly být právě z důvodů majetkoprávní dostupnosti určeny pro realizaci
navržených (dosud deficitních) kompenzačních opatření. Plochy 41, 43 a 44 navržené pro občanské
vybavení o výměře 29 ha jsou i s ohledem na velikost průmyslové zóny předimenzované. Případné
vypuštění plochy 43, pokud by byla navržena pro krajinnou nebo veřejnou zeleň, lze kompenzovat
navrženými plochami 42 a 45, rovněž určenými pro komerční občanské vybavení“. Ve Vyhodnocení
územního plánu na životní prostředí je v kapitole 11. Závěry a doporučení, podkapitole 11.2.9.
Návrh na přehodnocení nebo vypuštění ploch uvedeno: „41, 43, 44 - plochy nerealizovat do doby
zaplnění převážné části SPZ Holešov, řešit je až v případné změně ÚP; 148 - v případě, že nebude
realizována plocha 43, přemístit plochu 148 na jižní okraj v konceptu navrhované plochy 43“.
Vymezení plochy 148 tedy bylo provedeno v souladu se závěry Vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území a Vyhodnocení územního plánu na životní prostředí.
 Plošná zeleň při severovýchodním okraji SPZ Holešov mezi valem a alejí (prostor OP vodních
zdrojů II.a) a dovybavení prostoru pro městské odpočinkové aktivity s návazností na plochy občanského vybavení a plochy obytné smíšené, navrhované pro potřeby SPZ Holešov vně severovýchodního okraje zóny.
Řešení: Předmětná plocha je v souladu se schválenými Pokyny navržena jako plocha přírodní (P)
124 a je určena pro založení lokálního biocentra Za vodárnou. Plocha je součástí územního
systému ekologické stability a kromě své primární ekologicko-stabilizační funkce by měla
výhledově plnit také funkci ochranného zeleného pásu, oddělujícího (diletujícího) stávající obytné
území jižního okraje městské části Holešov – sídliště U letiště, jak od (navrhovaných) výrobních
ploch SPZ Holešov, tak funkci ochranné bariéry vůči případným negativním účinkům z dopravy z
připravované rychlostní silnice R49, situované za jihozápadním a jižním okrajem SPZ Holešov.
Cílem navrženého řešení je rovněž posílení funkce prostorové a vizuální clony mezi městem a jeho
obytným územím a SPZ se souběžnou funkcí vedení lokálního biokoridoru ÚSES. Realizace
navržených ploch zeleně by měla pozitivní účinky na kvalitu životního prostředí. Původně navržená
plocha 109. Určená pro realizaci lesoparku východně od lokality Sadová je již realizována.
 Vícefunkční krajinná zeleň východně od SPZ Holešov v ploše vymezené východním okrajem SPZ
a navrhované plochy pro rozšíření SPZ Holešov a tělesem navrhované přeložky silnice II/490.
Řešení: V souladu se schválenými Pokyny jsou navrženy: plocha krajinné zeleně (K) 230, 231 (původně navržená plocha krajinné zeleně 232 byla po projednání konceptu vypuštěna, neboť byla
vypuštěna i konceptem navrhovaná navazující plocha výroby 73). Navržené plochy krajinné zeleně
(K) 143 a 144 jsou určeny pro založení chybějících lokálních biokoridorů, které jsou součástí
územního systému ekologické stability. Oproti návrhu v územní studii jsou situovány tak, aby
navazovaly na stávající vodní tok a současně lemovaly východní okraj SPZ. Jižně od ploch 230 a
231 není již navrhována krajinná zeleň (jak je požadováno územní studií ) ale plochy zemědělské Z
a to vzledem k tomu, že byla vypuštěna i konceptem navrhovaná navazující plocha výroby 73.
d) Ochrana přírody a krajiny
 Realizace nově navržených větví lokálního ÚSES, obklopujících SPZ Holešov.
Řešení: Severně a východně od SPZ jsou v souladu se schválenými Pokyny navrženy modifikované
nové větve lokálních biokoridorů s vloženými navrženými chybějícími lokálními biocentry Mokré a
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Za vodárnou. Plocha biokoridoru LBK 148 byla v souladu se závěry SEA přemístěna na severní
okraj SPZ. Toto umístění vytváří také vhodnější předpoklady pro jeho realizaci, neboť je navržen
převáženě na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje oproti řešení navrženému v územní studii,
kdy byl LBK navržen převážně na pozemcích, které nebyly ve vlastnictví Zlínského kraje.
 Výsadba plošné zeleně dotýkající se SPZ Holešov na k.ú. Zahnašovice, Martinice a Holešov ve
vazbě na výstavbu komunikace (krajinná zeleň nebo PUPFL).
Řešení: Kromě plochy určených pro realizaci/založení chybějících prvků ÚSES je severně od SPZ
navržena plocha 113 určená pro realizaci lesoparku a východně od SPZ plochy 230 a 231 určené
pro založení ochranné a izolační krajinné zeleně
 Segmenty ÚSES dle platných ÚPD a liniová zeleň v maximálním možném rozsahu.
Řešení: Podrobný popis řešení ÚSES včetně návrhu liniové zeleně je uveden níže v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. d) této textové části Odůvodnění.
e) Pozemky určené k plnění funkce lesa
 Zalesnění v okolí SPZ Holešov a rychlostní silnice R49.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov. Územní studií navržená zalesnění nejsou vymezena
v rámci správního území města Holešova, proto je nelze řešit Územním plánem Holešov.
f) Revitalizace vodních toků
 Mojena nad Zahnašovicemi (revitalizace přeložky).
Řešení: Přeložka říčky Mojeny již byla realizována v rámci vybudování dopravní a technické infrastruktury SPZ Holešov, vlastní revitalizace není předmětem řešení územního plánu.
 Žabínek.
Řešení: Vodní tok Žabínek je navržen/vymezen jako chybějící lokální biokoridor, jeho realizace,
případně i revitalizace, nejsou předmětem řešení územního plánu.
 Rusava pod Holešovem, včetně Rymického potoka a Roštěnky.
Řešení: Vodní toky Rusava a Roštěnka jsou vymezeny jako stávající nebo navržené (chybějící)
lokální biokoridory, Rymický potok je vymezen jako vodní tok. Vlastní realizace chybějících nebo
nefunkčních prvků ÚSES, případně revitalizace vodních toků, nejsou předmětem řešení územního
plánu.
g) Ochrana území před povodněmi
 Vícefunkční polosuchý poldr na Rymickém potoce nad Rymicemi.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov. Poldr není navržen v rámci správního území města
Holešova a nelze jej tedy řešit Územním plánem Holešov.
 Vícefunkční polosuchý poldr na Roštěnce pod silnicí Rymice-Roštění.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov. Poldr není navržen v rámci správního území města
Holešova a nelze jej tedy řešit Územním plánem Holešov.
 Mokřad na Ludslávce pod rychlostní silnicí R 49.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov. Poldr není navržen v rámci správního území města
Holešova a nelze jej tedy řešit Územním plánem Holešov.
h) Dopravní infrastruktura
 Účelová komunikace ve směru od západního vstupu do SPZ Holešov zpřístupňující navrhovanou
plochu občanského vybavení vně podél severního okraje zóny.
Řešení: Není zapracováno z důvodu nadbytečnosti, neboť uváděná plocha občanského vybavení
byla po projednání konceptu ÚP Holešov na základě schválených Pokynů z řešení ÚP vypuštěna.
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 Místní komunikace zklidněná - prodloužení místní komunikace od ulice Samostatnosti do prostoru
navrhovaného pro občanské vybavení a obytnou smíšenou funkci vně severovýchodního okraje
SPZ Holešov.
Řešení: Není zapracováno z důvodu nadbytečnosti, neboť uváděné plochy občanského vybavení
byly po projednání konceptu ÚP Holešov na základě schválených Pokynů z řešení ÚP vypuštěny.
 Cyklistická stezka podél Rusavy – součást celkové revitalizace vodního toku v sídle i krajině.
Řešení:. V rámci správního území města Holešova existuje stabilizovaná síť cyklistických stezek a
územním plánem jsou navrženy plochy pro nové cyklistické stezky. Spojení mezi místními částmi
Všetuly a Količín (západně od Holešova) je již realizováno a pro zajištění propojení se sousední
obcí Rymice jsou navrženy plochy pro novou cyklistickou stezku. Vedení cyklistické stezky podél
řeky Rusavy západně od ČOV Všetuly, navržené územní studií, je pouze formální a nevychází
z reálného stavu a možnosti území. Proto nebyl uvedený záměr do řešení ÚP zapracován. Pokud se
ale v budoucnu ukáže opodstatněnost a nezbytnost uskutečnění tohoto záměru, lze jej, v souladu se
stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, v rámci správního území
města Holešov případně realizovat.
 Cyklistická stezka včetně úseku víceúčelové komunikace pro motorovou i nemotorovou dopravu
podél Mojeny a Žabínku v úseku Martinice u Holešova – Zahnašovice (sever) – Alexovice – Třebětice (– Hulín) s odbočnou větví k západnímu vstupu do SPZ s napojením na cyklistickou stezku
podél Rusavy; v úseku mezi R49 a SPZ jako víceúčelová komunikace pro společný provoz
cyklistické a motorové dopravy k obhospodařování území mezi R49 a SPZ - součást celkové
revitalizace vodních toků v sídle i krajině.
Řešení: Pro tento záměr nejsou v řešeném území navrženy žádné plochy. Pokud se ale v budoucnu
ukáže opodstatněnost a nezbytnost uskutečnění tohoto záměru, lze jej, v souladu se stanovenými
podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, v rámci správního území města
Holešov případně realizovat.
 Holešov; vnitroměstské cyklotrasy a pěší trasy (žst. Holešov – SPZ).
Řešení: Pro tento záměr nejsou v řešeném území navrženy žádné plochy. Pokud se ale v budoucnu
ukáže opodstatněnost a nezbytnost uskutečnění tohoto záměru, lze jej, v souladu se stanovenými
podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, v rámci správního území města
Holešov případně realizovat.
i) Technická infrastruktura – vodní hospodářství
 Revitalizace Rusavy od ČOV Holešov po ústí Roštěnky.
Řešení: Vlastní revitalizace vodních toků, nejsou předmětem řešení územního plánu.
 Posunutí vyústění odtoku z ČOV pod ústí Roštěnky.
Řešení: Posunutí výusti ČOV Všetuly pod ústí Roštěnky není do řešení územního plánu Holešov
zapracováno, protože se jedná o záměr nadmístního významu, který není v souladu s PRVAK
Zlínského kraje.
Vzhledem k tomu, že záměr na posunutí vyústění odtoku z ČOV Všetuly pod ústí Roštěnky u obce
Pravčice zasahuje do správního území tří obcí (Holešov, Třebětice a Pravčice), jedná se o záměr
nadmístního významu, který by měl být primárně zakotven v ZÚR ZK. Současně by bylo nutno tento
záměr vyhodnotit z hlediska vlivů na životní prostředí, neboť by se jednalo o zásah do vodního
režimu významného vodního toku (VVT) Rusava. Otázkou zůstává, zda by po případném vyústění
přečištěných odpadních vod z ČOV Všetuly nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu VVT Rusava,
neboť v letních měsících je to prakticky jediný zdroj (až po ústí s levostranným přítokem řeky
Rusavy SZ od Třebětic), jímž je Rusava dotována. Nesouhlas s navrženým řešením v územní studii
vyjádřil rovněž dotčený orgán na úseku vodního hospodářství, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství v usnesení ze dne 14.5.2015 č.j. KUZL26084/2015, kterým bylo
upraveno koordinované stanovisko ze dne 15.4.2015 č.j. KUZL 15148/2015.
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2. etapa

a) Plocha městské zeleně
 Vícefunkční zelený pás podél řeky Rusavy v úseku od Dobrotic po Všetuly – součást veřejného
prostranství.
Řešení: Tam kde to prostorové poměry a podmínky umožňují, plní doprovodná břehová a navazující zeleň primárně ekostabilizační funkci (v linii řeky Rusavy je vymezena trasa lokálních
biokoridorů). V zastavěném území, s výjimkou stávajících ploch veřejných prostranství, není možno
uvedený záměr realizovat, neboť se stávající zástavba v řadě míst přibližuje do těsné blízkosti
vodního toku. Není možno uvažovat asanaci zástavby za účelem vytvoření vícefunkčního zeleného
pásu podél řeky Rusavy. Konkrétní řešení možnosti využití nábřežního prostoru lze případně řešit
v rámci navazující podrobnější dokumentace.
b) Ochrana přírody a krajiny
 Pokračování výsadby plošné zeleně na k.ú. Martinice.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
 Liniová zeleň v maximálním možném rozsahu.
Řešení: Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro realizaci liniové krajinné zeleně.
 Segmenty ÚSES dle platných ÚPD a liniová zeleň v maximálním možném rozsahu.
 Řešení: Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro realizaci prvků ÚSES i liniové krajinné
zeleně.
c) Pozemky určené k plnění funkce lesa
 Rozšíření polních lesíků.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
d) Revitalizace vodních toků
 Rusava v Holešově.
Řešení: Vlastní revitalizace vodních toků, nejsou předmětem řešení územního plánu.
 Ludslávka.
Řešení: Vlastní revitalizace vodních toků, nejsou předmětem řešení územního plánu.
 Přílepský potok.
Řešení: Vlastní revitalizace vodních toků, nejsou předmětem řešení územního plánu.
e) Ochrana území před povodněmi
 Vícefunkční polosuchý poldr na Ludslávce nad Zahnašovicemi.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov , neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
 Poldr na Rymickém potoce u Količína.
Řešení: Plocha pro realizaci poldru není navržena, protože se předmětné území nachází v ochranném pásmu produktovodu.
 Vícefunkční polosuchý poldr na Roštěnce v lokalitě Klínky.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
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 Vícefunkční polosuchý poldr na Mojeně pod ústím Ludslávky.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
f) Dopravní infrastruktura
 Cyklistická stezka – odbočná větev Zahnašovice (sever) – Ludslavice (Kurovice – Záhlinice) s lávkou pro nemotorovou dopravu nad R49.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
3. etapa

a) Plochy výroby
 Plocha pro rozšíření SPZ Holešov na vnějším jihovýchodním okraji zóny.
Řešení: Plocha byla zapracována do konceptu ÚP Holešov. Po jeho projednání a v souvislosti se
stanoviskem nadřízeného orgánu územního plánování – Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru
územního plánování a stavebního řádu (ze dne 21.6.2011, č.j. KUZL 26686/2010 ÚP), byla na
základě schválených Pokynů z řešení ÚP vypuštěna.
Plochy výroby – průmyslová zóna jsou vymezeny v ZÚR ZK v rozsahu cca 272 ha (vč. k.ú.
Zahnašovice a Třebětice). Návrh ÚP Holešov respektuje rozsah vymezený v ZÚR ZK. Od 1.1.2013
dle § 43 odst. 1 stavebního zákona mohou být záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle §
50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahující hranice obce nevyloučí. Vzhledem k
dosavadní obsazenosti ploch průmyslové výroby však další vymezení ploch nelze, mimo jiné také
v souladu s ust. § 18 odst. 4 platného stavebního zákona, zdůvodnit. Navržené řešení územním
plánem neznemožní případné možné budoucí využití.
Plocha výroby, navržená územní studií při severovýchodním a východním okraji SPZ Holešov, nebyla do Územního plánu Holešov zapracována kromě výše uvedených důvodů také proto, že se nachází na půdách, které jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany ZPF (BPEJ 3.03.00, 3.10.00 a
3.58.00), které je možno (ve smyslu Přílohy metodického pokynu ze dne 12.6.1996 Č.j.:
OOLP/1067/96) odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního
významu (půdy zařazené do I. třídy ochrany ZPF), resp. se jedná o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné (půdy
zařazené do II. třídy ochrany ZPF). Navíc územní studie neprokázala, ani řádně nedoložila
nezbytnost, potřebnost ani opodstatněnost takového řešení v daném území. Případný návrh této
plochy by nebyl v souladu s ust. § 18 odst. 4 platného stavebního zákona.
Nerealizovat navrženou plochu výroby 73 vyplynulo také ze závěrů a doporučení SEA.
b) Ochrana přírody a krajiny
 Zalesnění delimitovaných ploch a rozšíření stávajících polních lesíků
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedené záměry jsou situovány mimo správní
území města Holešova.
 Liniová zeleň v maximálním možném rozsahu
Řešení: Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro realizaci liniové krajinné zeleně.
 Segmenty ÚSES dle platných ÚPD a liniová zeleň v maximálním možném rozsahu
Řešení: Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro realizaci prvků ÚSES i liniové krajinné
zeleně.
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c) Pozemky určené k plnění funkce lesa
 Rozšíření polních lesíků
Řešení: Zalesnění navržené územní studií severně od Holešova (východně od LBC Na Chrástí) není
do ÚP Holešov zapracováno, neboť je v této části území navržena plocha technické infrastruktury –
energetika (TE) 68, určená pro realizaci přívodního vedení velmi vysokého napětí VVN 110 kV.
Jedná se o zpřesněný záměr ze ZÚR ZK.
d) Revitalizace vodních toků
 Mojena pod Zahnašovicemi.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
 Žeranovka.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
 Židelná.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
 Tučapský potok a Tučapský odpad.
Řešení: Vlastní revitalizace vodních toků, nejsou předmětem řešení územního plánu.
 Žopský potok.
Řešení: Vlastní revitalizace vodních toků, nejsou předmětem řešení územního plánu.
e) Ochrana území před povodněmi
 Malá vodní nádrž na Žeranovce nad Horním Lapačem.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
 Vícefunkční polosuchý poldr na Žeranovce nad Žeranovicemi.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
 Vícefunkční polosuchý poldr na Židelné u Žeranovic.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
 Mokřad na Rymickém potoce pod silnicí Holešov-Bořenovice.
Řešení: Záměr realizace mokřadu není do ÚP Holešov zapracován, neboť je v této části území navržena plocha technické infrastruktury – energetika (TE) 68, určená pro realizaci přívodního vedení velmi vysokého napětí VVN 110 kV. Jedná se o zpřesněný záměr ze ZÚR ZK.
 Mokřad na Ludslávce nad Zahnašovicemi.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
 Malá vodní nádrž na Ludslávce pod Bednární.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
 Mokřad na Ludslávce nad Ludslavicemi.
Řešení: Není předmětem řešení ÚP Holešov, neboť uvedený záměr je situován mimo správní území
města Holešova.
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 Malá vodní nádrž na Tučapském potoce.
Řešení: V předmětné lokalitě je navržena plocha přírodní (P) 122 určená pro doplnění stávajícího
nefunkčního LBC U Želkova. V rámci plochy biocentra lze uvažovaný mokřad případně realizovat.
 2 malé vodní nádrže na Tučapském odpadu.
Řešení: Záměr na realizaci dvou vodních nádrží nejsou do ÚP Holešov zapracovány, neboť se
jedná o nevhodné řešení. Mnohem vhodnější se, s ohledem na spád vodního toku a úzkou zaříznutou nivu, jeví realizace několika menších vodních ploch, které lze uskutečnit v rámci podmínek stanovených pro plochy krajinné zeleně (K). Niva tohoto vodního toku (správně: Želkovský potok) je
současně vymezena jako existující a funkční lokální biokoridor. Případná realizace několika
menších vodních nádrží by mohla přispět k dalšímu zvýšení biodiverzity.
 Malá vodní nádrž na Žopském potoce pod železniční tratí.
Řešení: Záměr není do ÚP Holešov zapracován. V předmětné lokalitě se nachází stávající zdroj
pitné vody, který má vyhlášeno ochranné pásmo. Zdroj je využíván sousedícím areálem agroturistiky.
 Rekonstrukce malé vodní nádrže na přítoku Rusavy v Dobroticích.
Řešení: Rekonstrukce vodní nádrže není předmětem řešení územního plánu.
f) Dopravní infrastruktura
 Vnitřní přístupová komunikace k rozvojové ploše pro výrobu navrhované pro rozšíření SPZ
Holešov vně jihovýchodní části zóny.
Řešení: Není zapracováno z důvodu nadbytečnosti, neboť uváděná plocha určená pro rozšíření
SPZ Holešov byla po projednání konceptu ÚP Holešov na základě schválených Pokynů z řešení ÚP
vypuštěna.
 Cyklistická stezka Martinice u Holešova – Přílepy u Holešova – Žopy.
Řešení: Pro uvedený záměr nejsou v řešeném území navrženy žádné plochy. Pokud se ale v budoucnu ukáže opodstatněnost a nezbytnost uskutečnění tohoto záměru, lze jej, v souladu se stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, v rámci správního území města
Holešov případně realizovat.

2.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastavěného území
Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 a úkoly v § 19 stavebního zákona. Územní plán
Holešov vytváří předpoklady pro výstavbu, zejména vymezením zastavitelných ploch.
Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Z Rozboru udržitelného rozvoje území
SO ORP Holešov vyplývá, že z hlediska vyhodnocení environmentálního pilíře patří správní území
města Holešova k nejhůře hodnoceným obcím v rámci SO ORP Holešov. Ke slabým stránkám, které
negativně ovlivnily vyhodnocení environmentálního pilíře, patří zejména minimum chráněných území
a nízký stupeň ekologické stability krajiny, což je dáno zejména zemědělským charakterem území, ve
kterém převládá orná půda. Na druhou stranu je pozitivní, že při východní hranici území se nachází
přírodní park Hostýnské Vrchy. Z hlediska vyhodnocení ekonomického pilíře náleží město Holešov
k průměrným sídlům, nižší hodnocení je způsobováno horšími přírodními předpoklady území pro
rekreaci, menší počet jednotek rekreačního bydlení a vysoká průměrná roční míra nezaměstnanosti.
Také z hlediska vyhodnocení sociodemografického pilíře náleží město Holešov k průměrným sídlům,
nižší hodnocení je způsobováno horšími přírodními předpoklady území pro rekreaci, menší počet
jednotek rekreačního bydlení a vysoká průměrná roční míra nezaměstnanosti. Stejně jako v ekonomic-
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kém pilíři způsobují i v sociodemografickém pilíři horší hodnocení zejména indikátory tématu
rekreace. Jedná se o přírodní předpoklady rekreace a počet jednotek rekreačního bydlení. Za celý SO
ORP Holešov se jako nejslabší jeví pilíř ekonomický, uprostřed hodnocení se nachází environmentální
pilíř a jako nejlepší vyznívá sociodemografický pilíř. Ve správní území města Holešov je environmentální pilíř hodnocen negativně, ekonomický a sociodemografický pilíř jsou hodnoceny pozitivně.
Podle celkového vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje byl Holešov zařazen na 4. místo
(2c) z osmistupňové škály. Řešení Územního plánu Holešov na jedné straně umožňuje rozvoj města, a
tím vytvářet příznivé podmínky pro sociální soudržnost obyvatel (návrh ploch pro bydlení a veřejnou
vybavenost) i hospodářský rozvoj obce (návrh ploch pro výrobu), na druhé straně však v části území
výrazně zasahuje do environmentálního pilíře (velké požadavky na zábor ploch ZPF, návrh ploch
výroby v ochranných pásmech vodních zdrojů), což je navrženým řešením částečně eliminováno
návrhem příslušných kompenzačních opatření (plochy pro veřejnou i krajinnou zeleň, protierozní a
protipovodňová opatření, posílení územního systému ekologické stability).
Územní plán řeší komplexně celé správní území města Holešov a navrhuje účelné využití jednotlivých ploch. Přitom zabezpečuje soulad veřejných a soukromých zájmů v území. Územním plánem
je rovněž zajištěna ochrana veřejných zájmů.
Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvíjení přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území města Holešov. Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny v přiměřeném
rozsahu a nepřesahují odůvodněnou potřebu. Plocha SPZ Holešov je zpřesněným záměrem ze ZÚR
ZK a územnímu plánu nepřísluší upravovat (redukovat) její rozsah. Pro nezastavěné území jsou
stanoveny poměrně přísné podmínky jeho ochrany a jsou vytvářeny i dostatečné podmínky pro
ochranu přírody. S ohledem na charakter řešeného území jsou v nezastavěném území, ve smyslu § 18
odst. 5 stavebního zákona, stanoveny podmínky pro umisťování staveb, popř. jsou vymezeny stavby,
které zde umisťovat nelze.
Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, a to s ohledem na
hodnoty, podmínky a charakter území. Změny v území byly navrženy na základě důkladného prověření územních potenciálů, možností, limitů, omezení i možných rizik, přičemž část původně uvažovaných a požadovaných změn byla na základě tohoto prověření vyloučena z řešení územního plánu.
Územním plánem jsou stanoveny podmínky využití území. Není stanoveno pořadí výstavby.
Územním plánem jsou vymezeny územní rezervy.
V řešeném území jsou stanovena záplavová území. Pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území jsou navržená protierozní a protipovodňová opatření
s cílem minimalizovat rozsah případných škod.
Urbanistická koncepce a navržené uspořádání ploch vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní
struktury a pro kvalitní bydlení. S výjimkou ploch pro SPZ Hole-šov, která má nadmístní význam,
navrhuje územní plán hospodárné využití území. Kromě nových ploch navrhuje také kvalitativní
změny nevyužívaných ploch. Navržené řešení vytváří vhodné podmínky pro případné odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn
Závěrem lze konstatovat, že Územní plán Holešov zajišťuje naplňování cílů a úkolů územního
plánování se stavebním zákonem.

2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Soulad s cíli a úkoly územního plánování je uveden v předchozí podkapitole 2.2 této textové části
Odůvodnění. K dalším požadavkům, vyplývajícím ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek
lze konstatovat:
 Územní plán (ÚP) Holešov je zpracován projektantem, autorizovaným architektem, který splňuje
požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném
znění.
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 Pořizovatelem ÚP Holešov je v souladu s § 6 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Holešov,
odbor územního plánování a stavebního řádu.
 Zastupitelstvo města Holešov rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení územního plánu dne
19.04.2010.
 Podkladem pro zpracování zadání byly doplňující průzkumy a rozbory a Územně analytické podklady ORP Holešov. Zadání bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti. Tím byl zajištěn soulad i s § 11 vyhlášky téže vyhlášky.
 Návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona a byl schválen
Zastupitelstvem města Holešov dne 13.09.2010.
 Vzhledem k tomu, že byly vzneseny požadavky na varianty řešení a vyhodnocení vlivů na životní
prostředí (stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody byl vyloučen významný vliv na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti - soustavy Natura 2000), byl v zadání stanoven požadavek na
zpracování konceptu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. V souladu s
§ 48 stavebního zákona byl zpracován koncept územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území.
 Návrh územního plánu je zpracován v souladu se schváleným zadáním (podrobně viz níže kapitola
4, podkapitola 4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání).
 Obsah územního plánu splňuje požadavky uvedené v § 43 stavebního zákona a příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění.
 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá požadavkům § 4 až § 19 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, i obecným požadavkům uvedeným v § 3 téže vyhlášky; přičemž využito bylo ustanovení § 3 odst. 4, této vyhlášky,
věty první: Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter
území dále podrobněji členit (podrobně viz níže kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíl 4.2.2, písm. a)
Odůvodnění způsobu zpracování).
Závěrem lze konstatovat, že je Územní plán Holešov v souladu s požadavky stanovenými
stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

2.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů
Návrh zadání územního plánu Holešov byl projednán s dotčenými orgány chránícími soulad
s požadavky zvláštních právních předpisů, jejich stanoviska byla zapracována do zadání územního
plánu a na základě schváleného zadání byl pořízen koncept Územního plánu Holešov.
Zadání územního plánu Holešov bylo předloženo k posouzení Krajskému úřadu Zlínského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, který provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odstavce 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vydal stanovisko dne 20.07.2010
pod č.j. KUZL 43279/2010 s následujícím závěrem: územní plán města Holešov je nutno posoudit z
hle-diska vlivů na životní prostředí – po prostudování předloženého návrhu zadání byla shledána
nezbytnost komplexního posouzení vlivu na životní prostředí (SEA).
Dále krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní
orgán na úseku ochrany přírody podle ust. §75 odst. 1 písm. d) a 77a odst. 4 písm. x) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny konstatoval ve svém stanovisko ze dne 20.07.2010 pod č.j.
KUZL 43279/2010, že v řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita nebo ptačí
oblast. Tato území jsou dostatečně vzdálená a významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti lze dle § 45i dost. 1 vyloučit.
Koncept Územního plánu Holešov včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území i návrh Územního plánu Holešov byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle
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zvláštních právních předpisů, uplatněná stanoviska byla do návrhu územního plánu zapracována.
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných ke konceptu územního plánu je uvedeno
v příloze v části D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů která je nedílnou součástí opatření
obecné povahy.

2.4.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu Holešov
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci společného jednání je uvedeno
v příloze v části D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. Vyhodnocení je zpracováno v souladu
se stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu.

2.4.2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci veřejného projednání k návrhu územního plánu
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného projednání je uvedeno
v příloze v části D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. Vyhodnocení je zpracováno v souladu
se stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného projednání.

2.4.3. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu
uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání k návrhu územního
plánu
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání je uvedeno v příloze v části D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. Vyhodnocení je zpracováno v souladu se stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného projednání.

2.4.4. Stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek ve smyslu ust. § 53 stavebního
zákona
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek je uvedeno v příloze D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. Vyhodnocení je zpracováno v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

2.4.5. Výsledky řešení rozporů
Ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu nebyly při projednávání návrhu územního plánu řešeny žádné rozpory.
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3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst.5 a) až f) stavebního zákona
3.1. Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona následovně:

3.1.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
Územní plán je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1,
jak je podrobněji popsáno výše v kapitole 2, podkapitole 2.1. Soulad územního plánu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Správní území města Holešova je řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK),
které byly vydány zastupitelstvem kraje dne 10. 9. 2008 usnesením ZK č. 0761/Z23/08 a jejich
aktualizací vydanou zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.9.2012 us. č. 0749/Z21/12, s účinností od
5.10.2012. Územní plán je zpracován v souladu s platným zněním Zásad územního rozvoje Zlínského
kraje, jak je podrobněji popsáno výše v kapitole 2, podkapitole 2.1. Soulad územního plánu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

3.1.2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na
ochranu nezastavěného území
Cílem územního plánu je vytvořit předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudružnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky generací budoucích. Územním plánem jsou navrženy zejména plochy smíšené
obytné, plochy pro individuální bydlení, občanskou vybavenost, rekreaci, dále plochy pro technickou a
dopravní infrastrukturu a pro výrobu, plochy přírodní, krajinné zeleně. Zásadní pro řešené území je
vymezení strategické plochy pro výrobu Letiště-Holešov v katastrálních územích Holešov a Všetuly
s návazností na sousední obce Zahnašovice a Třebětice o celkové rozloze (vč. navazujících k.ú.
sousedních obcí) cca 270 ha (záměr ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje). Dalším významným
záměrem v území je rychlostní komunikace R49. S ohledem na vymezení těchto dvou záměrů byla
územním plánem navržena kompenzační opatření (plochy přírodní a plochy krajinné zeleně), která
budou eliminovat jak negativní účinky spojené s rozvojem výrobní činnosti, tak i z rychlostní
komunikace R49. S ohledem na stabilizaci průmyslové zóny byly vymezeny v k.ú. Holešov a Všetuly
větší plochy určené pro obytnou funkci (bydlení). Většina ploch však již byla vymezena předchozím
územním plánem. V jednotlivých městských částech (Količín, Dobrotice, Tučapy a Žopy) jsou
navrženy plochy pro individuální bydlení s ohledem na rozvojový potenciál městských části.
Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území je
podrobněji popsán výše v kapitole 2, podkapitole 2.2. Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
Lze konstatovat, že Územní plán Holešov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a §19 platného stavebního zákona.
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3.1.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
Návrh územního plánu je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky č.
500/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, jak je podrobněji popsáno
výše v kapitole 2, podkapitole 2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů.

3.1.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky
řešení rozporů
Návrh územního plánu je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Rozpory ve smyslu § 4 odst. 8
stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu nebyly řešeny. Vyhodnocení souladu se
stanovisky dotčených orgánů uplatněnými ke konceptu bylo provedeno v rámci Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Holešov schválených Zastupitelstvem města Holešov dne 21.11.2011.
Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů uplatněnými ke konceptu a k návrhu územního
plánu projednaného dle § 50 a 52 stavebního zákona (tj. ke společnému jednání, veřejnému projednání
a opakovanému veřejnémuprojednání) a se stanovisky uplatněnými dle § 53 stavebního zákona je
uvedeno v příloze D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, která je nedílnou součástí návrhu
opatření obecné povahy. Soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je uveden výše v kapitole 2,
podkapitole 2.4. Soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů

3.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků
vyhodnocení vlivů na životní prostředí
3.2.1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Na základě projednání zadání Územního plánu Holešov příslušný dotčený orgán ve svém stanovisku (Koordinované stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 20.7.2010 č.j. KUZL 43279/2010) vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (lokality soustavy Natura
2000). Na základě návrhu zadání a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb., v
platném znění, vyslovil požadavky na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území bez části vyhodnocení vlivů na území soustavy
NATURA 2000.
Součástí konceptu Územního plánu Holešov byla zpracována dokumentace Územní plán Holešov –
Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních plánů na
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (zpracovatelka vyhodnocení: Ing. Pavla Žídková; osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím
č.j. 40285/ENV/06), která byla samostatnou přílohou textové části C. Vyhodnocení vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj území.
V následujícím textu je uvedeno shrnutí závěrů, které vyplynuly ze zpracovaného vyhodnocení
vlivu na životní prostředí a z vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu Holešov na udržitelný
rozvoj území a jejich průmět do návrhu Územního plánu Holešov.
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a) Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí podle přílohy stavebního
zákona
Z důvodu požadavků na prověření některých variantních řešení bylo rozhodnuto o zpracování
konceptu ÚP, v němž byly uvedené varianty vyhodnoceny s ohledem na možné střety s požadavky na
ochranu životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a s ohledem na vztah k cílům zásadních
koncepčních materiálů krajského a celostátního významu.
Z Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních
plánů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
doplněného dle požadavků stanoviska KÚ ZK č.j. KUZL 26685/2011 z 13.7.2011 (dále jen Hodnocení
SEA) a upraveného usnesením ze dne 19.9.2011 č.j. 67891/2011, nebylo shledáno, že by předložený
koncept ÚP v kterékoliv z variant byl v rozporu s některým z hodnocených dokumentů týkajících se
ochrany a hospodaření s vodami, odpady, ochrany ovzduší, soustavy Natura 2000, územního rozvoje,
lesního hospodářství a zemědělství. Kromě SPZ Holešov, komunikací a ÚSES navazujících na území
okolních obcí nebyly shledány nadmístní vlivy (vlivy na širší okolí).
Pro výběr variant uvedených v návrhu ÚP Holešov, v nichž jednu z hlavních rolí hrál výsledek
Hodnocení SEA, panovala až na jednu výjimku obecná shoda připomínkujících subjektů. Bylo
doporučeno požadavky vznesené v připomínkách ke konceptu ÚP z převážné části v návrhu
akceptovat. To se týkalo zejména požadavků na snížení výrobních ploch a ploch veřejné vybavenosti,
rozšíření zeleně a snížení ploch pro individuální obytnou výstavbu.
Řešení návrhu ÚP Holešov zajišťuje plochy pro další rozvoj města jak z hlediska bydlení, tak z
hlediska podnikání, a současně zajišťuje ochranu a zvýšení ekologické stability krajiny, ochranu
významných dálkových pohledů, urbanistických prvků, kulturních památek a chráněných území
včetně ochrany významných zdrojů podzemních vod pro veřejné zásobování, nakolik je ochrana
těchto zdrojů v rámci návrhu ÚP možná. Je nutno uvést, že využití SPZ Holešov je dáno schválenými
ZÚR ZK a nelze do něj dále zasahovat. Její budoucí provoz tak může být při nevhodném typu a řešení
umisťovaných záměrů rizikový. Tuto problematiku je však možno řešit až v následných stupních
správních řízení (umístění stavby, stavební povolení). Zásadní vlivy navrhovaného řešení byly Hodnocením SEA shledány u půdy, kde dojde k významnému trvalému záboru půd střední i vyšší kvality
nad stávající rámec. Ve smyslu doporučení vzešlého z Hodnocení SEA byla v návrhu územního plánu
redukována část původně navržených ploch pro výrobu a občanské vybavení, čímž byly významně
sníženy původní požadavky na zábor ZPF.
Předpokládané zprovoznění SPZ Holešov přinese další navýšení intenzit dopravy na veřejných
komunikacích prakticky ve všech směrech příjezdů do města. S tím souvisí i navýšení hluku a emisí ze
spalování pohonných hmot. Z tohoto důvodu bylo doporučeno do návrhu ÚP nezapracovávat plochy,
které původně měly SPZ Holešov dále rozšiřovat nebo měly zajistit její zázemí nad rámec stanovený v
ZÚR ZK. Naopak bylo doporučeno další rozšíření ploch zeleně. Tyto požadavky jsou zapracovány v
návrhu ÚP Holešov.
Hodnocení SEA konstatovalo, že zástavba na nových plochách pro bydlení a výrobu bude vyvolávat další požadavky na odvádění dešťových vod, které by bez realizace stanovených podmínek pro
jejich odvádění mohly vyvolat při přívalových deštích další zvýšení hladiny vody ve vodotečích a
jejich vybřežování. Proto jsou v územním plánu stanoveny požadavky na přednostní zasakování a
retenci dešťových vod (viz kapitola 3, podkapitola 3.5, oddíl 3.5.4, písm. b) bod 2. Odkanalizování) a
realizaci dalších protipovodňových a protierozních opatření.
Pro řešení návrhu územního plánu byla doporučena rovněž stabilizace tras významných komunikací, rozšíření veřejné zeleně včetně zeleně ochranné, stabilizaci a rozšíření územního systému
ekologické stability a příležitostí pro rekreaci. Tyto požadavky byly zohledněny a jsou zapracovány v
návrhu územního plánu.
V rámci Hodnocení SEA bylo provedeno porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a
záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení, z nichž vyplynula následující
doporučení pro výběr varianty pro zapracování do návrhu územního plánu:
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 Plocha 23: varianta B – zapracováno do návrhu ÚP.
 Plocha 42: varianta B – zapracováno do návrhu ÚP.
 Plocha 49: varianta B – i přes nedoporučující stanovisko zpracovatele Hodnocení SEA byla do
návrhu ÚP pro projednání dle § 50 stavebního zákona dle Pokynů pro zpracování návrhu územního
plánu Holešov zapracována varianta A3. Do návrhu pro veřejné projednání byla zapracována na
základě požadavku města varianta B.
 Plocha 62: varianta B – zapracováno do návrhu ÚP.
 plocha 65: varianta B – zapracováno do návrhu ÚP pro společné projednání, do návrhu pro veřejné
projednání na základě požadavku města zapracována varianta A.
 Plocha 95: varianta A – zapracováno do návrhu ÚP.
 Plocha 113: varianta A – zapracováno do návrhu ÚP.
Dle požadavku Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako
věcně a místně příslušného správního orgánu byly podrobně vyhodnoceny a tabelárně dokladovány
vlivy realizace všech navržených ploch na jednotlivé významné složky životního prostředí.
V následujícím textu je uveden způsob řešení (zapracování dle Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Holešov) u všech ploch, které byly v Hodnocení SEA vyhodnoceny jako plochy, u nichž by
mohly nastat významné změny, nebo tyto plochy byly předmětem připomínek ve fázi konceptu:
 Plochy 4, 5: na základě doporučení byly z řešení ÚP vypuštění bez náhrady.
 Plocha 23: na základě doporučení byla do řešení ÚP zapracována varianta B (plocha RZ4).
 Plocha 38: i přes nedoporučující stanovisko (zpracovatele Hodnocení SEA) byla plocha dle Pokynů
pro zpracování návrhu územního plánu Holešov zapracována do řešení ÚP jako částečně
redukovaná plocha OS.
 Plochy 41, 43, 44: na základě doporučení byly z řešení ÚP vypuštění bez náhrady.
 Plocha 42: na základě doporučení byla plocha zmenšena ve prospěch plochy pro zeleň (PZ).
 Plocha 45: na základě doporučení byla plocha v návrhu ÚP ponechána ve stejném zařazení jako
v konceptu, tj. jako plocha OK.
 Plocha 46: plocha zapracována v souladu s doporučením, tj. jako stávající plocha PZ.
 Plochy 48, 50, 51, 52, 55, 57: v návrhu pro projednání dle § 50 stavebního zákona dle Pokynů pro
zpracování návrhu územního plánu Holešov byla vypuštěna navržená plocha 50 určená pro smíšené
bydlení (SO); Dílčí část ploch jižně od stávající polní komunikace byla v souladu se stávajícím
využitím vyznačena jako stabilizované plochy individuální rekreace – zahrádkářské lokality (RZ) plochy jsou součástí zastavěného území, navazující dosud nezastavěné plochy byly nově navrženy
jako plocha 323 pro individuální rekreaci – zahrádkářské lokality (podrobně viz kapitola 4,
podkapitola 4.2, oddíl 4.2.2, písm. a) Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů této
textové části Odůvodnění). V návrhu pro veřejné projednání byla lokalita vymezena jako plocha
pro individuální bydlení (v rozsahu ploch 323, 376, 377) a plocha veřejného prostranství 324. Tato
úprava byla provedena na základě požadavku města. Toto řešení bylo před zapracováním
projednáno s dotčeným orgánem Krajským úřadem Zlínského kraje odborem životního prostředí a
zemědělství na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a odborem dopravy a silničního
hospodářství. Plochy 48, 51, 52, 55 a 57 byly zapracovány do návrhu Územního plánu Holešov
jako převzaté záměry z původního Územního plánu (ÚPN) města Holešov. Plocha 52 byla v návrhu
pro veřejné projednání zmenšena na základě požadavku města na rozsah dle dosud platného
územního plánu. V návrhu pro opakované veřejné projednání došlo k další redukci ploch 48 a 52.
 Plochy 60, 61: i přes nedoporučující stanovisko byly plochy zapracovány do řešení ÚP jako plochy
smíšené výroby (SP) – jedná se o přebírané záměry z původního ÚPN města Holešov. Plochy jsou
prolukami mezi stávající zástavbou. V ploše 60 je již připravován záměr v souladu s platným
územním plánem. Plocha 61se nachází již v průmyslovější části města.
 Plocha 62: na základě doporučení byla do řešení ÚP zapracována varianta B (plocha Z).
 Plochy 68, 71: plochy zapracovány v souladu s doporučením, tj. jako návrhové plochy TE.
 Plocha 73: na základě doporučení byla z řešení ÚP vypuštěna.
3
4

Viz níže kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíl 4.2.2., písm. g) Návrh Rozhodnutí o výběru výsledných variant řešení
Identifikátor (index) plochy v grafické části dokumentace
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 Plochy 74, 75, 76: plochy byly zapracovány do návrhu ÚP (záměry ze ZÚR ZK i přebírané záměry
z původního ÚPN města Holešov).
 Plocha 78: byla zapracována do návrhu ÚP Holešov jako převzatý záměr z původního ÚPN města
Holešov.
 Plocha 84: plocha byla zapracována do návrhu ÚP (záměr ze ZÚR ZK).
 Plochy 80 - 83, , 309, 310, 312, 321, 322: plochy byly v souladu s doporučením zapracovány do
návrhu ÚP (záměry ze ZÚR ZK i přebírané záměry z původního ÚPN města Holešov), tj. jako
návrhové plochy DS.
 Plocha 263: byla vypuštěna.
 Plochy 271-274: byly zapracovány do návrhu ÚP jako návrhové plochy TE (vedení VVN), jedná se
zapracování záměru ze ZÚR ZK.
 Plocha 95: na základě doporučení byla do řešení ÚP zapracována varianta A (plocha PV).
 Plocha 108: plocha zapracována v souladu s doporučením, tj. jako návrhová plocha T*.
 Plochy 111, 112, 113, 124, 126: plochy zapracovány v souladu s doporučením, tj. jako návrhové
plochy PZ (112, 113) a P (124, 126).
 Plocha 119: byla zapracována do návrhu ÚP Holešov jako převzatý záměr z původního ÚPN města
Holešov (plocha pro těžbu).
 Plochy 89-195, 181-187: plochy zapracovány v souladu s doporučením, tj. jako návrhové plochy
pro realizaci prvků ÚSES a krajinné zeleně (plochy P a K).
 Plocha 116: plocha zapracována v souladu s doporučením, tj. jako návrhová plocha PZ.
 Plocha 148: plocha zapracována v souladu s doporučením, tj. jako návrhová plocha K.
 Plocha 319: byla zapracována do návrhu ÚP Holešov jako návrhová plocha 42 5.
 Plocha 320: byla zapracována do návrhu ÚP Holešov jako návrhová plocha 1136.
Navržené plochy pro zeleň jsou hodnoceny pozitivně kromě vlivů na ovzduší a hlukovou situaci,
případně veřejné zdraví a pobytovou pohodu také z hlediska vlivů na vody (zvýšení sorpční schopnosti
půdy, omezení vlivů prudkých srážek, zvýšení vlhkosti vlivem evapotranspirace aj.), dále v oblasti
flóry a fauny a vlivů na krajinu. Přes vysoké nároky na zábor ZPF jednak nemají nevratný dopad na
půdu, jednak znamenají proti zemědělskému hospodaření zvýšení ekologické stability území. Z tohoto
důvodu jsou sice vlivy na ZPF z pohled znemožnění hospodaření na půdě hodnoceny jako negativní,
ale ve skutečnosti je tento vliv zmírněn přiblížením těchto ploch přírodě. Dalším pozitivním vlivem je
zajištění prostupnosti krajiny pro migraci živočichů, v případě izolačních pásů a ochranné zeleně i do
blízkosti průmyslových ploch. U ploch zeleně určených pro lokální i vyšší síť ÚSES se předpokládají
pozitivní vlivy právě v oblasti prostupnosti širšího území.
Plochy pro technickou infrastrukturu jsou navrženy jak pro záměry nadmístního významu obsažené
v ZÚR ZK (např. vedení VVN 110 kV s elektrickými rozvodnami), tak pro zajištěny technické obsluhy území místního (lokálního) významu (vodovodní a kanalizační řady, elektrická vedení, plynovodní
řady). Tyto plochy s výjimkou nadzemního vedení VN, které má negativní vliv na krajinný ráz, nebo
na místa omezených střetů při průchodu plochami s porosty dřevin, nepřinášejí podstatné negativní
dopady. Vysoké vyčíslené zábory jsou dány závaznou metodikou pro zpracování územního plánu, kdy
se v trase těchto sítí, a v případě sítí nadmístního významu v trase celých koridorů, počítá s odnětí ZPF
nebo PUPFL, ačkoliv ve skutečnosti při realizaci jsou zábory jen dočasné nebo jsou potřebné jen pro
patky stožárů apod., zatímco na celém zbytku půdy je možno hospodařit bez omezení.

b) Vyhodnocení vlivů na území soustavy NATURA 2000
Na základě projednání zadání Územního plánu Holešov příslušný dotčený orgán ve svém stanovisku vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (území soustavy Natura
2000).

5
6

Viz níže kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíl 4.2.2., písm. g) Návrh Rozhodnutí o výběru výsledných variant řešení
Viz výše kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíl 4.2.2., písm. g) Návrh Rozhodnutí o výběru výsledných variant řešení
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c) Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných
sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech
1. Horninové prostředí a geologie

Navrženým řešením nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí či geologie v řešeném
území. Podrobné vyhodnocení je uvedeno níže v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. a)
Horninové prostředí a geologie této textové části Odůvodnění.
2. Vodní režim

Návrhem řešení jsou vytvořeny podmínky pro eliminace vodní eroze, zamezení negativního
ovlivňování kvality povrchových i podzemních vod, jsou navržena protipovodňová opatření a jsou
zapracovány požadavky vyplývající ze schváleného Plánu oblastí povodí Moravy a Dyje. Podrobné
vyhodnocení je uvedeno níže v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. b) Vodní režim této
textové části Odůvodnění.
3. Hygiena životního prostředí

Návrh ploch pro výrobu (zejména SPZ Holešov) a dopravu (silnice R49, JV obchvat) představuje
zvýšené riziko pro zhoršování ovzduší a životního prostředí. Územním plánem jsou navržena
kompenzační opatření, která by měla po jejich realizaci eliminovat nebo alespoň částečně snižovat
úroveň zatížení ovzduší a životního prostředí. Podrobné vyhodnocení je uvedeno výše v kapitole 3,
podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. c) Hygiena životního prostředí této textové části Odůvodnění.
4. Ochrana přírody a krajiny

V souvislosti s plánovanou změnou dopravní situace (silnice R49, JV obchvat) a připravovanou
realizací SPZ Holešov byly v řešení územního plánu revidovány prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES) vymezené v předešlých územně plánovacích dokumentacích. ÚSES je dále rozšířen
se záměrem posílení a zvýšení ekologické stability v silně antropogenizovaném území. Je navrženo
integrální provázání všech prvků zeleně (pásy liniové krajinné zeleně) v návaznosti na stávající segmenty zeleně a prvky ÚSES. Jsou vytvořeny podmínky pro naplňování cílových charakteristik jednotlivých krajinných prostorů. Podrobné vyhodnocení je uvedeno níže v kapitole 3, podkapitole 3.5,
oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana přírody a krajiny této textové části Odůvodnění.
5. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa

Ve smyslu doporučení hodnocení SEA, požadavků dotčených orgánů a pokynů z projednání
konceptu řešení pro zpracování návrhu byla provedena redukce části ploch navržených v konceptu ÚP
Holešov (viz také kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíl: 4.2.3, písm. a), písm. c), písm. e) až i) a oddíl
4.2.3, písm. b) a c) této textové části Odůvodnění. Podrobné vyhodnocení je uvedeno výše v kapitole
4, podkapitole 4.4 této textové části Odůvodnění.
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura

Návrh dopravní a technické infrastruktury je přizpůsoben upravenému návrhu řešení územního
plánu. Již realizovaná dopravní infrastruktura a sítě technického vybavení (např. kanalizace v úseku
Holešov – Tučapy, Všetuly - Količín) byla vypuštěna z návrhových ploch a záměrů a vyznačena jako
stávající stav. Koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury je podrobně popsána v kapitole 3,
podkapitole 3.5, oddílu 3.5.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování,
písm. a) Dopravní infrastruktura a b) Technická infrastruktura této textové části Odůvodnění.
7. Sociodemografické podmínky

Z vyhodnocení sociodemografických podmínek vyplývá, že i po redukci části původně navržených
ploch pro výrobu, občanské vybavení a bydlení bude i nadále návrh předimenzovaných ploch pro
výrobu přinášet zvýšené požadavky na plochy pro bydlení a občanské vybavení včetně nutnosti
budování nové dopravní a technické infrastruktury, a současně požadavky na realizaci kompenzačních
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opatření (plochy pro zeleň a ÚSES). Na druhé straně jsou vytvářeny podmínky pro pozitivní demografický vývoj (nárůst počtu obyvatel), zlepšování a rozvoj mimopracovních aktivit (sport, rekreace,
turistika a cestovní ruch), zvyšování zaměstnanosti a hospodářský rozvoj města (rozvoj výroby a
služeb, doprava, technická infrastruktura).
8. Bydlení

Vyhodnocení požadavků na bydlení v upraveném návrhu řešení územního plánu je podrobně
rozvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.6, oddílu 3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch, této textové části Odůvodnění.
9. Rekreace

Vyhodnocení požadavků na rekreaci v upraveném návrhu řešení územního plánu je podrobně
rozvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.6, oddílu 3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch, této textové části Odůvodnění.
10. Hospodářské podmínky

Vyhodnocení hospodářských podmínek a potenciálů řešeného území upravenému návrhu řešení
územního plánu je podrobně rozvedeno v kapitole 4, podkapitole 4.1. Vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů v území, kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.3., písm. b)
Ekonomický rozvoj území, podkapitole 3.6, oddílu 3.6.3, písm. b) Vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch pro výrobu, a také v kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. b), body 9 13 této textové části Odůvodnění.

d) Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí
a hrozeb v území
1. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území






jsou vytvořeny podmínky pro eliminaci starých ekologických zátěží;
jsou vytvořeny podmínky pro eliminaci ohrožení zdrojů pitné vody;
jsou vytvořeny podmínky pro snižování erozní ohroženosti;
je navržena silnice R49 a JV obchvat města, realizace SPZ Holešov ale přinese další zvýšení
dopravní zátěže;
 převážná část záměrů navazuje na zastavěné území. Umístění SPZ Holešov a nadřazené dopravní
infrastruktury jsou zpřesněnými záměry ze ZÚR ZK;
 územní plán vytváří předpoklady pro nárůst počtu obyvatel.
2. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území

 jsou navržena odpovídající opatření pro stabilizaci sesuvných území;
 jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování ekologické stability;
 jsou navrženy plochy pro biocentra a biokoridory, které by po realizaci mohly zvýšit lesnatost
v nelesní agrární části řešeného území;
 jsou navrženy nové plochy pro dopravu v klidu;
 je navrženo doplnění a rozšíření kanalizační sítě s cílem zamezení vypouštění odpadních vod do
vodotečí;
 jsou navrženy nové plochy pro výrobní a podnikatelské činnosti;
 jsou navrženy nové plochy pro relaxační, rekreační a volnočasové aktivity.
3. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území

 jsou navrženy plochy pro těžbu;
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 přípustnost činností v plochách, které se nacházejí v ochranných pásmech vodních zdrojů, bude
stanovována v navazujících stavebně správních řízeních;
 konkrétní podmínky pro nezvyšování imisních zátěží budou stanovovány v navazujících stavebně
správních řízeních;
 je respektována stávající dopravní a technická infrastruktura a je navrženo její doplnění a rozšíření;
 jsou navrženy nové plochy pro výrobu a občanské vybavení;
 je zapracována SPZ Holešov;
 jsou respektovány a rozvíjeny podmínky atraktivního prostředí pro bydlení na hranici Hostýnských
vrchů včetně příznivých rekreačních potenciálů území;
 je navrženo využití ploch po těžbě nerostných surovin;
 jsou vytvořeny podmínky pro realizaci komplexního systému protipovodňových opatření, jak v
krajině, tak i na tocích k ochraně zastavěného území obcí;
 jsou navrženy nové plochy pro zásobování vodou, odkanalizování a protipovodňovou ochranu
území;
 jsou zapracovány zpracovávané pozemkové úpravy;
 v řešení ÚP jsou zapracována navržená opatření k dosažení cílů ochrany vod;
 jsou řešeny požadavek na vybudování moderní dopravní infrastruktury (silnice R49, JV obchvat);
 jsou vytvořeny podmínky pro realizaci účelové zeleně podél průmyslových areálů, komunikací a na
návětrných stranách obcí pro snížení prašnosti v ovzduší i hluku;
 jsou vytvořeny podmínky efektivnější nakládání s odpady;
 navržené řešení umožňuje zlepšování technického stavu a parametrů stávající páteřní silniční i
železniční sítě;
 jsou vytvořeny podmínky pro rozšiřování stávající kapacity odstavných stání a garáží s předpokládanými pozitivními důsledky na fungování dopravy v jednotlivých městských částech;
 jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj stávajících, případně výstavbu nových domovů pro seniory,
domů s pečovatelskou službou apod.;
 jsou navržena kompenzační opatření pro zamezení působení negativních dopadů průmyslové zóny
Holešov a rychlostní komunikace R49;
 jsou navrženy nové plochy pro cyklistické stezky;
 lokalizace bytové výstavby vychází z obytné atraktivity jednotlivých městských částí;
 formou návrhu dostavby proluk a dosud nevyužitých stavebních pozemků jsou vytvořeny
podmínky pro zlepšení urbanistické efektivnosti obytné zástavby;
 návrhem SPZ Holešov jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení atraktivity regionu pro bydlení (nové
pracovní příležitosti, zlepšení dopravní infrastruktury, zkvalitnění občanské vybavenosti);
 jsou vymezeny plochy smíšené obytné umožňující polyfunkční využití objektů pro bydlení i
podnikání.
4. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

V řešení územního plánu jsou plně respektovány požadavky archeologické památkové péče (celé
řešené území je územím s archeologickými nálezy) a požadavky památkové péče (městská památková
zóna, prohlášené kulturní památky, kulturní památky místního významu, památné stromy a urbanistické hodnoty území (urbanisticky cenné soubory zástavby a urbanistická stopa původní zástavby v
interiéru města a jeho městských částech.
Realizací navržených záměrů dojde k zásadní změně urbanistické struktury města, protože za jeho
jižním okrajem jsou navrženy monofunkční (výrobní) plochy pro SPZ Holešov, které jsou svou
velikostí (cca 270 ha) téměř srovnatelné se současným zastavěným územím městských částí Holešov a
Všetuly. Realizace průmyslové zóny bude mít nevratný vliv na městskou vedutu, zejména při pohledech z jihozápadní, jižní a jihovýchodní strany a pochopitelně ze všech vyvýšených míst (východně a
severně od města).
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e) Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování
1. Republikové priority územního plánování vyplývající z Politiky územního rozvoje České
republiky

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Holešov s republikovými prioritami územního plánování vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky je podrobně popsáno v kapitole 2,
podkapitole 2.1, oddílu 2.1.1. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje této
textové části Odůvodnění.
2. Priority územního plánování vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyhodnocení souladu návrhu Územního plánu Holešov s prioritami územního plánování vyplývajícími ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje je podrobně popsáno v kapitole 2, podkapitole 2.1,
oddílu 2.1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
této textové části Odůvodnění.

f) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí
1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak
byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje

 Z Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) SO ORP Holešov vyplývá, že z hlediska vyhodnocení environmentálního pilíře patří správní území města Holešova k nejhůře hodnoceným obcím
v rámci SO ORP Holešov. Ke slabým stránkám, které negativně ovlivnily vyhodnocení environmentálního pilíře, patří zejména minimum chráněných území a nízký stupeň ekologické stability
krajiny, což je dáno zejména zemědělským charakterem území, ve kterém převládá orná půda. Na
druhou stranu je pozitivní, že při východní hranici území se nachází přírodní park Hostýnské
Vrchy.
 Navržená opatření: návrhem ploch pro ÚSES a krajinnou zeleň jsou vytvořeny podmínky pro
zvyšování ekologické stability území a změnu (zmenšení měřítka) krajinné matrice; realizace
navržených lokálních biocenter, regionálního biocentra Lipina, biokoridorů regionálního a nadregionálního významu, by mohla zvýšit lesnatost v nelesní (agrární) části řešeného území.
 Z hlediska vyhodnocení ekonomického pilíře náleží město Holešov k průměrným sídlům, nižší
hodnocení je způsobováno horšími přírodními předpoklady území pro rekreaci, menší počet
jednotek rekreačního bydlení a vysoká průměrná roční míra nezaměstnanosti. Také z hlediska
vyhodnocení sociodemografického pilíře náleží město Holešov k průměrným sídlům, nižší hodnocení je způsobováno horšími přírodními předpoklady území pro rekreaci, menší počet jednotek
rekreačního bydlení a vysoká průměrná roční míra nezaměstnanosti. Stejně jako v ekonomickém
pilíři způsobují i v sociodemografickém pilíři horší hodnocení zejména indikátory tématu rekreace.
Jedná se o přírodní předpoklady rekreace a počet jednotek rekreačního bydlení.
 Navržená opatření: jsou navrženy nové plochy pro výrobu včetně SPZ Holešov; jsou navržené
nové plochy pro rodinnou rekreaci, zahrádkářské osady a další sportovně rekreační a relaxační aktivity.
 Za celý SO ORP Holešov se jako nejslabší jeví pilíř ekonomický, uprostřed hodnocení se nachází
environmentální pilíř a jako nejlepší vyznívá sociodemografický pilíř. Ve správní území města
Holešov je environmentální pilíř hodnocen negativně, ekonomický a sociodemografický pilíř jsou
hodnoceny pozitivně. Podle celkového vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje byl
Holešov zařazen na 4. místo (2c) z osmistupňové škály.
 Navržená opatření: jsou vytvořeny podmínky umožňující posílení ekonomického i environmentálního pilíře (viz výše).
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Komentář: Vyhodnocení podmínek v RURÚ SO ORP Holešov bylo provedeno velmi indiferentně
a neodráží skutečný stav využívání území ani jeho potenciály. Nebyl zde dostatečně vyhodnocen ani
prognózován celkový vliv připravované SPZ Holešov na zdroje podzemních vod, ani změnu struktury
území ORP v důsledku budoucího nárůstu externí dopravy, či předpokládaného snížení ekologické
stability širšího území. Rovněž chybí relevantní posouzení sociodemografického a ekonomického
piliře ve vztahu k očekávanému nárůstu (přílivu) nových pracovníků, kteří budou zaměstnáni ve SPZ
Holešov.
Územní studie dopadů strategické průmyslové zóny Holešov (zpracovatel: Ateliér T-plan, s.r.o.;
Praha) byla předána pořizovateli 15.5.2012. V konceptu územního plánu byla prověřena opatření navrhovaná rozpracovanou Územní studií.
2. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům
ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území, předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích.

Obecně nejpříznivějším potenciálním předpokladem dalšího vývoje Holešova je jeho poloha
v blízkosti krajského města Zlína, dopravní poloha na silnicích II. třídy s dobrou dostupností významnějších komunikačních koridorů u Hulína či Přerova a geomorfologické poměry umožňující rozvoj
bydlení i plochy umožňující rozvoj výrobní funkce. Navržené řešení územního plánu vytváří optimální
podmínky pro rozvoj jednotlivých územních potenciálů.
Územní plán řeší jednak návrh nových ploch pro bytovou výstavbu, která by měla zajistit stabilizaci a další rozvoj obyvatelstva, jednak návrhem ploch pro rozvoj výrobních a podnikatelských
aktivit. Rozvoj řešeného území je koordinován s nadřazenými záměry v území a územními limity, z
nichž nejvýznamnější je plocha průmyslové zóny konfrontovaná s ochrannými pásmy vodních zdrojů
na části řešeného území. Určitou bariéru pro rozvoj města také tvoří jihovýchodní obchvat, ložiska a
plochy těžby nerostných surovin a svým způsobem také areál zámeckého parku, který je však spolu se
zámkem hodnotou regionálního významu, významně zvyšující atraktivitu celého města.
Není navrženo srůstání městských částí Količín a Tučapy s městem Holešov, ani posilování
těsnějších vazeb s městkou části Žopy. Holešov by měl i nadále plnit funkci střediska služeb v rámci
vlastního mikroregionu. Nepředpokládá se zvyšování významu v tomto sektoru ve vztahu k okolním
mikrore-gionům. Význam města ale může být ale výrazně posílen vybudováním rychlostní silnice R49
a reali-zací Strategické průmyslové zóny (SPZ) Holešov. V budoucnu, po realizaci rychlostní silnice
R49, může docházet k dalšímu zesilování vazeb na Olomoucký a Jihomoravský kraj.
Celé řešené území města Holešov je součástí vymezené rozvojové oblasti republikového významu
OB9 Zlín. V souladu s úkoly pro územní plánování obcí jsou v ÚP Holešov zapracovány a zpřesněny
plochy a koridory vymezených ZÚR v území OB9 a jsou řešeny jejich vzájemné souvislosti. V rámci
zpracování územního plánu byl prověřen rozsah zastavitelných ploch v území v obcích dotčených
vymezením OB9, zejména ve vztahu k umisťované SPZ Holešov (viz kapitola 3, podkapitola 3.6.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch této textové části Odůvodnění). Územní plán rovněž stanovuje podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území, které jsou součástí OB9, s ohledem
na zachování hodnot urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, na jeho přírodní a
krajinné hodnoty a na dostatečné zastoupení veřejné zeleně, jak v jeho urbanizovaných částech, tak v
území mezi navrženou SPZ Holešov a vlastním městem.
Jsou navrženy nové plochy občanské vybavenosti zejména ve vztahu k nově navrženým plochám
pro bydlení a předpokládanému nárůstu obyvatelstva, s přihlédnutím k připravované realizaci SPZ
Holešov.
Jsou vytvořeny územní předpoklady a navrženy plochy pro realizaci kompenzačních opatření ke
zmírnění předpokládaných negativních vlivů z připravované SPZ Holešov a silnice R49 a je řešena
eliminace negativních vlivů ze stávající i navrhované silniční dopravy na obyvatelstvo.
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Je řešena protipovodňová ochrana území a jsou navržena protipovodňová opatření a opatření k eliminaci rizik z extravilánových vod na ochranu zastavěného území. Současně je řešena vodní a větrná
eroze mimo zastavěné území a jsou navržena související opatření pro zvyšování ekologické stability
území.
Jsou vytvořeny podmínky pro ochranu pohledových horizontů a stanovena nepřípustnost narušení
krajinného rázu a ostatních nejen přírodních hodnot území. Navržené řešení územního plánu vytváří
dostatečné podmínky pro předcházení zjištěným rizikům budoucího rozvoje při současném stavu
poznání a při znalostech stávajícího území. Územní plán je technicky právním dokumentem a je
jedním z podkladů pro následná politická rozhodování v území. Budoucí vývoj řešeného území se
bude odvíjet v závislosti na globálních geopolitických, vnitropolitických a ekonomických podmínkách, které budou určovat jeho praktické naplňování.

3.2.2. Výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Na základě projednání konceptu Územního plánu Holešov vydal Krajský úřad Zlínského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství dne 2.11.2011, č.j. KUZL74425/2011 Stanovisko k posouzení
vlivů koncepce na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů), v němž se uvádí, že na základě vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí, výsledků projednání koncepce a vypořádání obdržených připomínek dotčených správních
orgánů, dotčených územních samospráv a veřejnosti, vydává ve smyslu ustanovení § 10i odst. 5 uvedeného zákona souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí „Konceptu územního
plánu Holešov“ za předpokladu dodržení navrhovaných regulativů uvedených v textové části územního plánu a následujících stanovených podmínek.
Navržené řešení. „Regulativy územního plánu“ resp. podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití byly v návrhu pro společné jednání upraveny v souladu se stanoviskem nadřízeného
orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu vydaného ke
konceptu ze dne 21.6.2011 č.j. KUZL 26686/2010 ÚP. V návrhu pro veřejné projednání byly
upraveny podmínky využití Plochy výroby a skladování – průmyslová zóna (V) v souladu s výsledky
jednání představitelů města Holešova a Zlínského kraje a následně pořizovatele a nadřízeného orgánu
KÚZK, odboru územního plánování a stavebního řádu. V souvislosti s ustanovením § 18 odst. 5
stavebního zákona byly zpřesněny podmínky využití ploch v nezastavěném území

a) Varianty
Schválené řešení variantně navrhovaných ploch:
 Plocha č. 23 – varianta B: zapracována do návrhu ÚP.
 Plocha č. 42 – varianta B: zapracována do návrhu ÚP.
 Plocha č. 49 – varianta B: dle Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Holešov byla do
návrhu ÚP pro projednání dle § 50 stavebního zákona zapracována varianta A7. Do návrhu pro
veřejné projednání byla zapracována na základě požadavku města varianta B. V rámci veřejného
jednání byla uplatněna Farmou Holešov s.r.o. námitka s požadavkem na vymezení plochy farmy
jako plochy pro zemědělskou výrobu. Na základě expertního posudku a prokázání možnosti
vymezení ploch zemědělské výroby v návaznosti na plochy smíšené obytné bylo námitce vyhověno
a plocha farmy byla vymezena jako plocha pro zemědělskou výrobu. Tzn. do návrhu územního
plánu pro opakované veřejné projednání byla zapracována varianta A s úpravami.
 Plocha č. 62 – varianta B: zapracováno do návrhu ÚP.
 Plocha č. 65 – varianta B: do návrhu ÚP pro společné projednání zapracována varianta B, do
návrhu pro veřejné projednání zapracována na základě požadavku města varianta A
 Plocha č. 95 – varianta A: zapracováno do návrhu ÚP.
 Plocha č. 113 – varianta A: zapracováno do návrhu ÚP.
7

Viz dále kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíl 4.2.2., písm. g) Návrh Rozhodnutí o výběru výsledných variant řešení
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b) Ochrana ZPF
 Při umisťování podnikatelských aktivit nepřipustit další zábor zemědělského půdního fondu, přednostně využívat již vymezené plochy pro výrobu, zejména plochy „brownfields“ (tím se zároveň
řeší staré ekologické zátěže v území) a plochy vymezené Strategické průmyslové zóny Holešov,
která již realizovaným komunikačním napojením a napojením na inženýrské sítě minimalizuje
negativní dopady průmyslové výroby na životní prostředí a přírodní zdroje.
 Navržené řešení: je respektováno, nad rámec původního ÚPN města Holešov nejsou navrženy
žádné další plochy pro výrobu. Konkrétní umísťování podnikatelských aktivit není předmětem
územního plánování. Lze je řešit až v příslušném stavebně správním řízení.
 Vypustit plochy bydlení č. 4, 5, 27, kde dochází k záboru zemědělské půdy zařazené do I. třídy
ochrany, přičemž není dostatečně prokázána nezbytnost navržení těchto lokalit v návaznosti na
vyhodnocení obsazenosti již navržených lokalit „přebíraných“ z původního územního plánu se
stejným funkčním využitím.
 Navržené řešení: plochy 4 a 5 byly vypuštěny, plocha 27 je ve smyslu Pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu Holešov do návrhu ÚP zapracována, její odůvodnění je uvedeno v kapitole
4, podkapitole 4.4., oddílu 4.4.1., písm. b), bod 1. Plochy individuálního bydlení této textové části
Odůvodnění. V místní části Žopy jsou navrženy pouze 3 plochy pro bydlení. Dvě jsou malého
rozsahu a tvoří pouze dostavbu v území. Třetí plochou je plocha 27, která je jediným koncepčním
rozvojovým záměrem v místní části Žopy. Vymezení plochy 27 pro bydlení bylo dohodnuto
s dotčeným orgánem KÚ ZK odborem životního prostředí a zemědělství dne 15.8.2011.
 Plochu pro občanské vybavení č. 38 ponechat jako součást Amerického parku tak, aby plocha
zeleně převyšovala plochu sportoviště.
 Navržené řešení: plocha 38 je ve smyslu Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Holešov
do návrhu ÚP zapracována v částečně redukované podobě jako Plocha občanského vybavení –
Tělovýchova a sport (OS).
 Plochu smíšeného využití č. 50 minimalizovat pouze na zastavěnou část - dochází k záboru zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany, přičemž není dostatečně prokázána nezbytnost rozšíření v
návaznosti na vyhodnocení obsazenosti již navržených lokalit „přebíraných“ z původního územního plánu se stejným funkčním využitím.
 Navržené řešení: Byla vypuštěna navržená plocha 50 určená pro smíšené bydlení (SO). Dílčí část
ploch jižně od stávající polní komunikace byla v souladu se stávajícím využitím vyznačena jako
stabilizované Plochy individuální rekreace – zahrádkářské lokality (RZ) - plochy jsou součástí
zastavěného území, navazující dosud nezastavěné plochy byly navrženy jako nová plocha 323 pro
individuální rekreaci – zahrádkářské lokality (v původním ÚPN města Holešov byly tyto plochy
vymezeny jako stávající Plochy rekreace – zahrádkářské osady a kolonie, které se dle tehdy platné
legislativy nevymezovaly jako zastavěné území; cílem navrženého řešení bylo zajištění kontinuity
dalšího využívání tohoto území v kontextu původního územního plánu). Dílčí část plochy 50
severně od stávající polní komunikace byla v souladu se stávajícím využitím vyznačena jako
stabilizované plochy zemědělské (Z). V návrhu pro veřejné projednání byla předmětná lokalita
vymezena jako plocha pro individuální bydlení (v rozsahu ploch 323, 376, 377) a plocha veřejného
prostranství 324. Úprava byla provedena na základě požadavku města. Toto řešení bylo před
zapracováním projednáno s dotčeným orgánem KUZK odborem životního prostředí a zemědělství
na úseku ochrany země-dělského půdního fondu a odborem dopravy a silničního hospodářství dne
27.11.2012 a 6.12.2012. V návrhu pro opakované veřejné projednání byla plocha pro individuální
bydlení vymezena v roz-sahu dle projednávaného konceptu.
 Plochu smíšeného využití č. 52 omezit pouze na část, která je „přebíraná“ z platného územního
plánu, dochází k záboru zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany, přičemž není dostatečně
prokázána nezbytnost rozšíření.
 Navržené řešení: V souladu s Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Holešov byla plocha
52 ponechána v návrhu ÚP pro společné jednání v původním rozsahu jako byla navržena
v konceptu ÚP. V návrhu pro veřejné projednání byla plocha zmenšena na základě požadavku
města na rozsah dle dosud platného územního plánu. Toto řešení bylo projednáno s dotčeným
orgánem KUZK odborem životního prostředí a zemědělství na úseku ochrany zemědělského
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půdního fondu dne 27.11.2012 a 6.12.2012. V návrhu pro opakované veřejné projednání byla
plocha dále zmenšena.
U všech ploch, které jsou „přebírány“ ze ZÚR Zlínského kraje (včetně ploch č. 68, 70), doložit
srovnání a zpřesnění výměr koridorů.
Navržené řešení: Záměry uváděné v ZÚR jsou územním plánem zpřesněny (resp. mohou být pouze
oproti ZÚR zmenšeny). Konkrétní plochy jednotlivých záborů jsou uvedeny v kapitole 4,
podkapitole 4.4 této textové části Odůvodnění a v grafické části odůvodnění - výkrese: B.2.3.
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Plocha 68 (4,4505 ha) je vymezena pro záměr
řešený v ZÚR E048 Holešov – Bořenovice VVN TR 110 kV/22kV. Plocha 70 je plocha v zastavěném území města určená pro rozšíření stávající plochy technické infrastruktury – nakládání
s odpady (TO.1). Jedná se o proluku v území o ploše 0,0422 ha.
Plochu pro výrobu č. 73, zařadit do územní rezervy vzhledem k budoucí obtížné přístupnosti pro
zemědělské využití (výrobní zóna, rychlostní a místní komunikace).
Navržené řešení: V souladu s Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Holešov byla plocha
73 vypuštěna. Plocha 73 byla vymezena jako plocha zemědělská. Jedná se o plochu cca 14,4 ha s I.
a II. tř. ochrany zemědělského půdního fondu. Případné jiné budoucí využití této plochy není
navrženým řešením znemožněno. Plochy výroby jsou vymezeny v dostatečném rozsahu. Vzhledem
k doposud minimálnímu využití plochy průmyslové zóny není účelné tuto plochu řadit do rezervy.
Plocha 73 je rozšířením ploch vymezených v ZÚR ZK. V územním plánu nelze vymezovat plochy
nad rámec ZÚR ZK.

c) Hluková a imisní zátěž
 Využít všech možností výsadeb zelených pásů mezi komunikace a zástavbu a mezi okraj
průmyslových ploch a okraj ploch pro bydlení.
 Navržené řešení: Vlastní realizace výsadby zeleně není předmětem řešení územního plánu.
V územním plánu jsou navrženy plochy kompenzačních ploch zeleně, včetně ploch pro izolační
zeleň, také stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití v jednotlivých
funkčních plochách umožněna realizaci výsadby zeleně.
 Nepovolit umístění zdrojů znečišťování ovzduší, pokud by mohly způsobit významné zhoršení
imisní situace v území, zejména polutanty PM10 a B (a)P, pokud nebudou vybaveny dostatečně
účinným odlučovacím zařízením.
 Navržené řešení: Není předmětem řešení územního plánu, ale navazujících stavebně správních
řízení.
 Při umisťování nových podnikatelských záměrů do průmyslových ploch vždy posoudit také nárůst
dopravní zátěže v území.
 Navržené řešení: Není předmětem řešení územního plánu, ale navazujících stavebně správních
řízení, případně součástí hodnocení EIA.

d) Změny odtokových poměrů
 Navržené řešení: Je zapracováno do návrhu ÚP (viz kapitola 3, podkapitola 3.5, oddíl 3.5.4, písm.
b) bod 2. Odkanalizování), kde je kromě jiného uvedeno, že dešťové vody budou v maximální míře
jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům, např. k zalévání zeleně a zahrad

e) Vliv na krajinný ráz
 Při povolování výstavby vždy předem zvážit vzhled a rozměry budov s přihlédnutím k jejich okolí i
možným dálkovým pohledům, a to zejména u objektů umisťovaných v blízkosti památkově chráněných objektů nebo přírodně či architektonicky atraktivních lokalit.
 Navržené řešení: Není předmětem řešení územního plánu, ale navazujících stavebně správních
řízení.
8

Označení VPS v ZÚR ZK
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f) Péče o kulturní památky
 V textové části konceptu návrhu zadání územního plánu vyznačit všechny nemovité kulturní
památky, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Je nezbytné uvedení
jejich přesného názvu a rejstříkových čísel, pod kterými jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
 Navržené řešení: Jedná se o stávající limity, které jsou vyznačeny v grafické části odůvodnění
územního plánu – viz Koordinační výkres. Územní plán tyto limity nenavrhuje ani neodůvodňuje.
Do textové části A.1. Územní plán (dále jen Územní plán) nelze výčet památek uvést, neboť
zastupitelstvu města nepřísluší o nich rozhodovat. Toto řešení bylo dohodnuto s dotčený orgánem
KUZK, odborem kultury a památkové péče dne 10.8.2011.

3.3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Na základě požadavku dotčeného orgánu – Krajského úřadu Zlínského kraje odboru životního
prostředí a zemědělství uplatněného v rámci koordinovaného stanoviska (č.j. KUZL 43279/2010 ze
dne 20.6.2010) k návrhu zadání ÚP Holešov bylo v rámci konceptu územního plánu zpracováno
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území jehož součástí bylo Vyhodnocení vlivů územního plánu
na životní prostředí (dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb.). Posouzení vlivu na evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast nebylo zpracováno, neboť orgán ochrany ve svém stanovisku tento vliv
vyloučil. Posouzení vlivu na životní prostředí zpracovala Ing. Pavla Žídková. Vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracoval Ing. arch. Vladimír Dujka (Kamenná 3858,
76001 Zlín). Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně Vyhodnocení vlivu
územního plánu na životní prostředí bylo projednáno jako součást konceptu Územního plánu Holešov.
Dotčený orgán Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, v rámci projednání konceptu požadoval ve svém stanovisku ze dne 13.7.2011 č.j. KUZL 26685/2011 a opraveného
usnesením ze dne 19.9.2011 č.j. KUZL 67891/2011 doplnění Vyhodnocení vlivu územního plánu na
životní prostředí včetně vyhodnocení všech obdržených připomínek k Vyhodnocení vlivu územního
plánu na životní prostředí. Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí bylo dopracováno a
opětovně předloženo dotčenému orgánu k vydání stanoviska. Dotčený orgán vydal stanovisko dne
2.11.2011 č.j. KUZL 74425/2011. Stanovisko bylo zveřejněno na úřední desce MěÚ Holešov od
4.11.2011 do 22.11.2011. Stanovisko je přílohou tohoto opatření obecné povahy. Způsob zapracování
požadavků vyplývajících ze stanoviska je uveden v tomto Odůvodnění v kapitole 3, podkapitole 3.2,
oddílu 3.2.2. Výsledky vyhodnocení vlivu na životní prostředí.
Společné jednání o návrhu územního plánu dle § 50 stavebního zákona se uskutečnilo 11.4.2012,
tedy před účinností novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. Při projednání návrhu bylo postupováno
v souladu s platným zněním stavebního zákona. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo
součástí návrhu pro projednání dle § 50 stavebního zákona, neboť bylo součástí konceptu. Z těchto
důvodů nebylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 dost. 5 stavebního zákona vydáno.

3.4. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno. Důvody jsou uvedeny v předcházející podkapitole 3.3. Stanovisko krajského úřadu dle § 50 dost. 5 stavebního zákona, viz výše.
Způsob zapracování požadavků vyplývajících ze stanoviska krajského úřadu vydaného dne
2.11.2011, č.j. KUZL 74425/2011, k vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí zpracovaného a projednaného v rámci konceptu územního plánu je uveden v kapitole 3, podkapitole 3.2,
oddílu 3.2.2. Výsledky vyhodnocení vlivu na životní prostředí této textové části Odůvodnění.
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3.5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
3.5.1. Vymezení zastavěného území
Vymezení zastavěného území bylo provedeno ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zák.
č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a v souladu s metodickým pokynem Vymezení
zastavěného území (MMR + ÚUR; 09/2013). Základem pro vymezení zastavěného území byly, kromě
předepsaných podkladů, terénní průzkumy uskutečněné ve 2. polovině r. 2010, které byly následně
aktualizovány k datu 1.3.2013. V souvislosti s úpravou dokumentace ÚP Holešov byly ve druhé první
polovině r. 2014 provedeny doplňující průzkumy a v dokumentaci pro opakované veřejné projednání
byla vymezena/aktualizována hranice zastavěného území k datu 30.11.2014. K tomuto datu bylo ve
správním území města Holešov vymezeno 66 zastavěných území.
Součástí zastavěného území jsou i pozemky dnes již neexistujících staveb, u nichž však dodnes
existuje číslo popisné. Naopak nebyly do zastavěného území zahrnuty existující stavby, které ale
nemají přiřazeno vlastní parcelní, popisné nebo evidenční číslo (viz Katastr nemovitostí) nebo k nimž
neexistují nebo nebyly dohledány doklady, že byly řádně povoleny nebo zkolaudovány, tzn. že se
jedná o nelegální, tzv. „černé stavby“.
Plochy mimo stávající zastavěné území, na nichž byly řádně povoleny stavby, jež byly realizovány
a následně kolaudovány, ale tyto stavby nebyly dosud zapsány do evidence Katastru nemovitostí, jsou
v územním plánu vyznačeny dle druhu realizovaných staveb (např. jako plochy technické
infrastruktury). Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona 9 ale tyto plochy nejsou
vymezeny jako součást zastavěného území, resp. nejsou ohraničeny hranicí zastavěného území.
Hranice zastavěného území je znázorněna ve výkresech: A.2.1 Základní členění území, A.2.2
Hlavní výkres grafické části Územního plánu a výkresech: B.2.2 Koordinační výkres, B.2.3 Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu a B.2.4 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika,
spoje grafické části Odůvodnění.

3.5.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Hlavní záměry a cíle rozvoje vycházejí z charakteru sídla, jeho potenciálů a potřeb a jsou, spolu s
hlavními zásadami prostorového řešení, podrobně popsány v kapitole 2. Základní koncepce rozvoje
území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot textové části Územního plánu. Podkladem pro jejich
definování (stanovení) byly doplňující průzkumy a rozbory, následná analýza, uplatněné požadavky na
uspořádání území a schválené zadání územního plánu, pokyny z projednání konceptu řešení pro
zpracování návrhu ÚP Holešov, pokyny ze společného jednání návrhu ÚP Holešov a pokynů
pořizovatele k úpravě územního plánu po veřejném projednání.

3.5.3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně
Návrh urbanistické koncepce je podrobně popsán v textové části v kapitole 3, podkapitole 3.1.
Návrh urbanistické koncepce textové části Územního plánu a z důvodu duplicity není dále rozváděn
v této části Odůvodnění.
V průběhu zpracování územního plánu byly prověřovány různé varianty uspořádání území, jakož i
velikost a tvary jednotlivých ploch. Na základě společného jednání došlo jen k okrajové redukci
navržených záměrů (podrobně viz kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíl 4.2.3. Úprava dokumentace po
společném jednání této textové části Odůvodnění). Na základě veřejného projednání došlo k podstatné
redukci části původně navržených záměrů (podrobně viz kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíl 4.2.4.
Úprava dokumentace po veřejném projednání této textové části Odůvodnění).
9

Zastavěným stavebním pozemkem se rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely
zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.
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Výsledné řešení je výslednicí územních podmínek (potenciálů, příležitostí, hodnot), územních
omezení (limity, rizika), konkrétních požadavků Města Holešova i jednotlivých vlastníků a investorů,
stanovisek a požadavků příslušných dotčených orgánů v kontextu zásad udržitelného rozvoje.

a) Obyvatelstvo a bytový fond
Křivka vývoje počtu obyvatel ve správním území města Holešova má po r. 1991 trvale sestupný
charakter (12 717 obyvatel v r. 1991, 12 463 obyvatel v r. 2001 a 11 755 obyvatel v r. 2011). Koncem
r. 2013 žilo v Holešově 11 726 obyvatel, čímž došlo k poklesu až pod úroveň mezi lety 1970 a 1980.
Dlouhodobá změna počtu obyvatel mezi lety 2001 – 2011 činí - 5,52 %. Dle dokumentace RURÚ SO
ORP Holešov by měl předpokládaný počet obyvatel v r. 2026 v městě Holešově činit 11 796 obyvatel,
tj. pouze o 41 obyvatel více než v roce 2011. Do této kalkulace ovšem nejsou promítnuta
demografická očekávání spojená s postupnou realizací SPZ Holešov, kde by mělo být zaměstnáno
minimálně 4 tisíce pracovníků. Z těchto důvodů je v územním plánu uvažován progresivní
demografický vývoj (až cca 13 tisíc obyvatel v r. 2030). V souvislosti s připravovanými výrobními
plochami (nad)regionálního významu proto byly v řešeném území navrženy dostatečně dimenzované
územní rezervy pro bydlení.
Zdůvodnění opodstatněnosti navržených ploch pro bydlení je uvedeno níže v podkapitole 3.6, oddílu 3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Podrobný popis a bilance všech ploch
navržených pro bydlení (obytnou zástavbu) je uveden v kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm.
b), body: 1. Plochy individuálního bydlení (BI) a 8. Plochy smíšené obytné (SO) této textové části
Odůvodnění.

b) Ekonomický rozvoj území
1. Základní údaje o zaměstnanosti

Téměř jedna třetina ekonomicky aktivních obyvatel (32 %) vyjížděla v r. 2011 za prací mimo
vlastní sídlo (správní území města Holešov). Vyjížďka se uskutečňovala především do Zlína, Kroměříže, Hulína a Bystřice pod Hostýnem. Pracovní místa v obci nabízí celkem 2563 podnikatelských
subjektů (r. 2013), z toho nejvíce odvětví zařazená do skupin „Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel“ (498, tj. 19,43 %), „Stavebnictví“ (397, tj. 15,49 %) a „Profesní, vědecké
a technické činnosti“ (237, tj. 9,25 %). Zastoupení podnikatelských subjektů působících na území obce
(města) svědčí o dostatečné diverzifikaci odvětvové struktury, a tedy i o potenciální vysoké odolnosti
hospodářství. Z celkem 5044 zaměstnaných ekonomicky aktivních osob bylo nejvíce osob zaměstnáno
v průmyslových odvětvích (32,17 %), v odvětvích velkoobchodu, maloobchodu a opravy a údržby
motorových vozidel (11,28 %) a ve stavebnictví (7,11 %). Míra podnikatelské aktivity (počet podnikatelů – fyzických osob – připadající na 1000 obyvatel) činila v r. 2013 přibližně 145 ‰, což je
v porovnání s celým krajem o něco méně (191 ‰).
Ve výsledcích sčítání z r. 1991 ještě nebyla podchycena nezaměstnanost ekonomicky aktivního
obyvatelstva. Ta se až do poloviny 90. let pohybovala okolo 3 – 4 %. Teprve ve druhé polovině 90. let
dochází k výraznějšímu nárůstu, který se pochopitelně nevyhnul ani Holešovsku. V roce 2005 činila
nezaměstnanost v rámci ORP Holešov 9,4 %, přičemž míra nezaměstnanosti žen činila 11,0 %. V roce
2006 došlo k dalšímu zvýšení míry nezaměstnanosti, nicméně od té doby až do roku 2009 docházelo
k setrvalému poklesu. V listopadu 2014 činil podíl nezaměstnaných osob v obci 6,7 %, což bylo o
něco více než v příslušném ORP (6,3 %). Prognóza dalšího vývoje by měla být optimistická, neboť dle
oficiálních údajů by realizace Strategické průmyslové zóny Holešově měla přinést 8 000 až 12 000
nových pracovních míst. V letech 2010 – 2013 proběhla výstavba několika menších výrobních areálů
především v západní části města (průmyslový okrsek Všetuly) a dvou provozů na ploše Strategické
průmyslové zóny.
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2. Rozvojové předpoklady a tendence

Řešené území města Holešov i celého mikroregionu lze charakterizovat jako zemědělskou oblast s
průmyslovým centrem. Vedle hlavních zaměstnavatelských subjektů (TON a.s., Čokoládovny a.s.,
MOPAS, Dřevopodnik s.r.o., MGM s.r.o., Jacom, ELKO EP s.r.o., TOSTA, Výrobna lahůdek a uzenin s.r.o.) zde má významné zastoupení segment menších drobných firem a samostatných živnostníků,
působících zejména v méně náročné výrobě a službách. V řešeném území se nacházejí i další
potenciální plochy pro výrobu, jimiž jsou jednak brownfields s ukončenou předcházející výrobou nebo
některé stávající výrobní areály, kde se nacházejí extenzívně využívané nebo dokonce volné plochy.
Kvalifikační úroveň populace je poměrně dobrá a široce zaměřená a patří k jednomu z hlavních
výhledových rozvojových faktorů průmyslu. Dobré dopravní spojení na Zlínsko odčerpává velké
množství pracovníků mimo region. Poměrně velká část obyvatelstva dojíždí rovněž do Kroměříže.
Přesto řešenou oblast dosud nelze považovat za průmyslovou, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná
především o firmy střední a malé.
Zemědělská výroba má v celém území mikroregionu velmi příznivé přírodní podmínky. Zemědělská velkovýroba může využívat vybudovaných výrobních a infrastrukturních zařízení z doby integrovaných a velkoplošných Jednotných zemědělských družstev (JZD) a státních statků. Tento příznivý
rozvojový faktor ve směru intenzifikace výroby je poměrně dobře využíván. V řešeném území se dnes
nachází 3 areály zemědělské výroby (Holešov, Količín a Tučapy), které jsou využívány pro zemědělskou i nezemědělskou výrobu. Ostatní areály byly buď restrukturalizovány na nezemědělskou výrobu
(Všetuly), nebo jsou využívány pro agroturistiku (Dobrotice, Žopy). Východní část areálu zemědělské
výroby na severním okraji města Holešova je navržena jako přestavbové území na plochy smíšené
obytné.
3. Odůvodnění navrženého řešení

Zásadní koncepční změnou v urbanistickém uspořádání města Holešova, byla stabilizace nové
strategické průmyslové plochy jižně od města na území bývalého Letiště Holešov, v první polovině
nultých let 21. století. Tato plocha, původně rezervovaná pro automobilku Hyundai, byla v rámci
zpracování ZÚR ZK převzata jako záměr krajského (původně celostátního) významu. V letech 2008 –
2009 proběhla realizační příprava této průmyslové zóny a byla vybudována páteřní dopravní a technická infrastruktura. Realizace Strategické průmyslové zóny (SPZ) Holešov by měla být hlavním impulzem pro další rozvoj nejen města Holešova, ale také značné části zlínského regionu. V SPZ Holešov by mělo být dle oficiálních informací zaměstnáno až 8 tisíc pracovníků (dle Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 bude mít SPZ Holešov při svém plném obsazení přímý potenciál vytvoření až
více než 10 tisíc pracovních míst, které díky multiplikačním efektům vyvolají vznik dalších desítek
tisíc míst v navazující výrobě nebo ve službách). Tento předpoklad je v souladu s postavením města
Holešova jako sídla, které je součástí v ZÚR ZK zpřesněné rozvojové oblasti republikového významu
OB9 Zlín. Plochy navržené v územním plánu, určené pro realizaci SPZ Holešov, dále zpřesňují jednak
záměr ze ZÚR ZK, jednak jsou převzatými záměry z původního Územního plánu města Holešov.
Další navržené plochy představují především záměry přebírané z původního územního plánu.
K největším navrženým výrobním plochám (kromě SPZ Holešov) patří rozšíření průmyslového okrsku
Všetuly na jeho západní a jižní straně. Podél ulice Palackého je navrženo doplnění stávajících
výrobních ploch. Ve východní polovině Holešova je navrženo rozšíření stávajících výrobních areálů
firem Jacom a Wastex. V městské části Količín jsou navrženy dvě plochy, které rozšiřují stávající
výrobní areály.
V územním plánu je navrženo dostatečné množství ploch pro výrobu, v nichž je možno realizovat
široké spektrum výrobních činností, od zcela nerušících a neobtěžujících živnostenských provozoven,
až po velké průmyslové a zpracovatelské výrobní areály. Realizací navržených ploch by tak mohly být
vytvořeny tisíce pracovních míst. Environmentální důsledky navržených ploch pro výrobu jsou uvedeny v níže v této podkapitole, oddílu 3.5.11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení,
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území této textové části Odůvodnění.
Zdůvodnění opodstatněnosti navržených ploch pro výrobu je uvedeno níže v podkapitole 3.6, oddílu 3.6.3, písm. b) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro výrobu. Podrobný popis
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ploch navržených pro výrobu je uveden níže v kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. b), body
9 - 13 této textové části Odůvodnění.

c) Rekreace a cestovní ruch
1. Rozvojové předpoklady a tendence

Dle Rajonizace cestovního ruchu (1981) byla západní část řešeného území (k.ú. Holešov, Všetuly,
Količín a Tučapy) součástí turistické oblasti č. 36 Střední Morava – Haná, východní části řešeného
území (k.ú. Dobrotice a Žopy) náležela do podoblasti cestovního ruchu č. 46a - Hostýnské vrchy, jež
byla součástí oblasti cestovního ruchu č. 46 - Valašsko. Dle Programu rozvoje cestovního ruchu
Zlínského kraje (pro programové období 2007-2013) je celé řešené území součástí turistického regionu
Střední Morava.
Území Hostýnských vrchů patří k těm územím, která si zachovala maximum přírodních hodnot a
vysokou kvalitu životního prostředí. Kvalita krajiny a symbióza osídlení byly důvodem k vyhlášení
části Hostýnských vrchů (na území okresů Kroměříž a Zlín) za Přírodní park Hostýnské vrchy, který
v řešeném území zasahuje do severovýchodního okraje k.ú. Žopy. Hostýnské vrchy zároveň patří
k nejvyhledávanějším územím soustředěné rekreace a cestovního ruchu s celoročním využitím. Na
území Přírodní parku Hostýnské vrchy je vysoká koncentrace objektů individuální rekreace. Důležité
místo má ve využití území také dynamický cestovní ruch a turistika. V území je dostatečně hustá síť
pěších turistických cest, které jsou řádně značeny a odpovídají potřebám. V území nechybí ani cykloturistické trasy.
2. Charakteristika řešeného území

Řešené území představuje rovinatou až pahorkatinnou, intenzívně zemědělsky užívanou krajinu,
která je s výjimkou její východní části, téměř bezlesá. Hlavní turistické atraktivity představují historické město Holešov se zámkem, synagógou a zbytky židovského ghetta. V širším okolí je to vesnická
památková rezervace Rymice. Řešené území ani oblast spádového mikroregionu nemá výraznější
přírodní atraktivity. V oblasti nejsou podmínky pro pobytovou rekreaci, s výjimkou chatové lokality
v Žopech. Řešené území je vzhledem ke své částečně rovinaté poloze intenzívně využíváno pro
cykloturistiku a je jedním z nástupních prostorů do Hostýnských vrchů.
3. Stávající rekreační aktivity

Rekreace krátkodobá - každodenní bude v řešeném území i nadále uspokojována:
 neorganizovanou činností na dětských a maloplošných hřištích pro mládež, koupalištích, a kluzištích
 neorganizovanou a organizovanou sportovní činností na sportovních hřištích
 organizovanou sportovní činností ve sportovních halách a zařízeních
 v kynologickém areálu
 zahrádkařením na pozemcích u rodinných domů, přilehlých záhumenkách a zahrádkářských lokalitách a osadách
 formou vycházek do okolí
 rybařením na vodních plochách a tocích
 cykloturistikou
Rekreaci krátkodobou - víkendovou bude možno lze provozovat v rekreačních chatách a chalupách,
v zahradních chatách a domcích, které jsou součástí zahrádkářských lokalit, případně v ostatních privátních objektech, které nejsou trvale obydleny. Součástí krátkodobé rekreace je i vyjížďka z města do
nedalekého okolí Hostýnských vrchů.
Pro rekreaci dlouhodobou jsou v území vytvořeny poměrně příhodné podmínky. V řešeném území
bylo v r. 1991 evidováno celkem 82 objektů individuální rekreace a 26 chalup nevyčleněných z bytového fondu. Dle RURÚ SO ORP Holešov bylo v r. 2007 v řešeném území odhadováno celkem 491
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jednotek druhého bydlení, z toho bylo k rekreaci užíváno 114 jednotek druhého bydlení. Většina
rekreačních objektů je soustředěna v k. ú. Žopy, menší část těchto objektů se nachází i Dobroticích a
Tučapech.
4. Navržené plochy pro rekreační aktivity

Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace. V katastrálním území Žopy je navržena dostavba
stávajících chatových lokalit Hačky a Podjizeří. V k.ú. Všetuly a Holešov dvě plochy pro zahrádkářské osady a v k.ú. Dobrotice je rozšíření stávající zahrádkářské osady.
Podrobný popis a bilance ploch navržených pro rekreaci je uveden v kapitole 4, podkapitole 4.4,
oddílu 4.4.1, písm. b), bodě 2. Plochy rekreace této textové části Odůvodnění.

d) Vymezení ploch přestavby
Územní plánem je je vymezeno 24 ploch přestavby.
 Plocha přestavby P2 (navržená plocha smíšená obytná 49 a plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch 408) je vymezena na území stávajícího zemědělského areálu Drůbežárna
Holešov spol. s r. o. (převažující východní část) a zčásti také na území stávajícího zemědělského
areálu Farma Holešov s.r.o. (západní část). Jedná se o zčásti převzatý záměr z původního Územního
plánu města Holešov. Navazující plochy na jižní straně jsou využívány pro zahrádkářskou činnost.
 Plocha přestavby P3 (navržená plocha silniční dopravy 99) je určena pro realizaci směrové úpravy
silnice II/438 a jejího křížení se silnicí II/432 s cílem zkapacitnění propustnosti křižovatky.
 Plocha přestavby P4 (navržená plocha individuálního bydlení 25) je vymezena na území bývalého
zahradnictví Dobrotice. Jedná se o požadavek vlastníka areálu na změnu funkčního využití území
uvnitř zastavěného území.
 Plocha přestavby P5 (navržená plocha pro veřejná prostranství 95 je vymezena na území nezastavěného otevřeného vnitrobloku obytné zástavby. Důvodem přestavby je vybudování parkoviště a
propojení ulic Grohova (severně od hřbitova) a Tovární (v prostoru nákupního střediska Albert).
 Plocha přestavby P13 (navržená plocha průmyslové výroby 77) je vymezena na území stávající
zahrádkářské osady na severním okraji města Holešova a je určena pro rozšíření výrobního areálu
firmy Jacom spol. s r.o.). Jedná se o převzatý záměr z původního Územního plánu města Holešov.
 Plocha přestavby P14 je součástí navržené plochy individuálního bydlení 26, která je vymezena na
severním okraji MČ Dobrotice. Důvodem přestavby je existence stávajícího objektu evidovaného
dle KN jako zemědělská stavba. Jedná se o převzatý záměr z původního Územního plánu města
Holešov.
 Plocha přestavby P15 je součástí navržené plochy smíšené obytné 51, která se nachází na severním
okraji města Holešova. Důvodem přestavby je existence stávajícího objektu evidovaného dle KN
jako jiná stavba. Navržená plocha 51 je dlouhodobým koncepčním záměrem na rozšíření obytné
zástavby v této části města, převzatým z původního Územního plánu města Holešov.
 Plocha přestavby P17 je součástí navržené plochy veřejného prostranství 359 a plochy individuálního bydlení 360, které se nacházejí na severním okraji MČ Všetuly. Po asanaci stávajícího rodinného domu bude možno propojit stávající ulici Zahradní s ulicí Dukelskou a současně realizovat
nové objekty individuálního bydlení. Jedná se o nový záměr Města Holešova.
 Plocha přestavby P18 je součástí navržené plochy individuálního bydlení 22, která je vymezena na
severním okraji MČ Tučapy. Důvodem přestavby je existence stávajícího objektu evidovaného dle
KN jako garáž. Jedná se o převzatý záměr z původního Územního plánu města Holešov.
 Plochy přestavby P19 – P21 jsou součástí navržené plochy smíšené obytné 55, která se nachází na
východním okraji města Holešova. Dle evidence KN se jedná se o 3 objekty bez čísla popisného
nebo evidenčního, přičemž u dvou objektů o výměře 22 a 24 m2 je jako účel využití uveden: rodinný dům! Navržená plocha 55 je dlouhodobým koncepčním záměrem na rozšíření obytné zástavby
v této části města, převzatým z původního Územního plánu města Holešov.
 Plochy přestavby P22 – P23 jsou součástí navržené plochy individuálního bydlení 6, která se
nachází v západní části MČ Všetuly. Dle evidence KN se jedná se o 2 objekty bez čísla popisného
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nebo evidenčního. Navržená plocha 6 je dlouhodobým koncepčním záměrem na rozšíření obytné
zástavby v této části města, převzatým z původního Územního plánu města Holešov.
Plochy přestavby P25 – P28 jsou součástí navržené plochy individuálního bydlení 376, která se
nachází na severním okraji města Holešova. Dle evidence KN se jedná se o 4 objekty bez čísla
popisného nebo evidenčního, přičemž jeden je objektem rodinné rekreace. Navržená plocha 376 je
novým záměrem Města Holešova.
Plocha přestavby P29 je součástí navržené plochy smíšené obytné 57, která se nachází na SZ okraji
MČ Všetuly. Dle evidence KN se jedná se o objekt bez čísla popisného nebo evidenčního užívaný
pro rodinnou rekreaci. Navržená plocha 57 je dlouhodobým koncepčním záměrem na rozšíření
obytné zástavby v této části města, převzatým z původního Územního plánu města Holešov.
Plocha přestavby P30 je součástí navržené plochy smíšené obytné 58, která se nachází na SZ okraji
MČ Všetuly. Dle evidence KN se jedná se o objekt bez čísla popisného nebo evidenčního užívaný
jako garáž. Navržená plocha 58 je dlouhodobým koncepčním záměrem na rozšíření obytné zástavby v této části města, převzatým z původního Územního plánu města Holešov.
Plocha přestavby P31 je součástí navržené plochy smíšené výrobní 67, která je vymezena na
východním okraji MČ Količín. Dle evidence KN se jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Plocha
67 je převzatým záměrem z původního Územního plánu města Holešov.
Plocha přestavby P32 (navržená plocha občanského vybavení – komerční zařízení 405) se nachází
jihozápadně od městského centra, uvnitř zastavěného území. V současnosti je užívána jako plochy
smíšené výroby. Cílem je vymístění výrobní činnosti z území s dominující funkcí občanské
vybavenosti a smíšené obytné zástavby. Jedná se o nový záměr, vzešlý z veřejného projednání
návrhu ÚP (§ 52 SZ). Plocha 405 byla vymezena na základě návrhu rozhodnutí o námitce
uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu ÚP
Plocha přestavby P33 (navržená plocha individuálního bydlení 329 a plocha pro veřejné prostranství 330) je vymezena na území bývalého zahradnictví Dobrotice. Jedná se o požadavek vlastníka
areálu na změnu funkčního využití území uvnitř zastavěného území. Plochy 329 a 330 vznikly
vyčleněním z původně navržené plochy 25 (viz výše).
Plocha přestavby P34 (navržená plocha individuálního bydlení 406) je vymezena na území bývalého zahradnictví Dobrotice. Jedná se o požadavek vlastníka areálu na změnu funkčního využití
území uvnitř zastavěného území. Plocha 406 vznikla vyčleněním z původně anvržené plochy 25
(viz výše).

Dalším důvodem vymezení ploch přestavby je skutečnost, že všechny výše uvedené plochy jsou
součástí zastavěného území, jsou zastavěny a územním plánem je navrženo jejich nové využití, které
vyžaduje přestavbu stávajících zastavěných ploch.

e) Vymezení systému sídelní zeleně
V konceptu Územního plánu Holešov bylo vymezeno 5 druhů sídelní zeleně (veřejná zeleň, vyhrazená zeleň, obytná zeleň, užitková zeleň a specifická zeleň), která byla v konceptu řešení podrobně
popsána v kapitole 3, oddíl 3.5. Vymezení systému sídelní zeleně původní Textové části označené A.1.
Návrh územního plánu10 a zobrazena v grafické části dokumentace, výkrese A.2.4. Koncepce uspořádání krajiny. Tento výkres však byl po projednání konceptu řešení následně z dokumentace ÚP
vypuštěn (podrobně viz níže kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíl 4.2.1, bod Ad) O. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem
na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení) a textová část byla
následně upravena tak, aby odpovídala grafické části.

10

V dokumentaci pro opakované veřejné projednání (12/2014) bylo původní označení výrokové části „A.1 Návrh územního plánu“ (resp.
Návrh), v souladu s příl. č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění, nahrazeno označením „A.1 Územní plán“ (resp. Územní plán).
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3.5.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
a) Dopravní infrastruktura
1. Širší vztahy

Z hlediska silničních dopravních vztahů je město Holešov v současné době napojeno na hlavní
silniční síť prostřednictvím silnice II/438 a silnice II/490. Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Holešov ležící na železniční trati č. 303 Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí. Doprava
dálniční, letecká ani vodní ve správním území města Holešova své zájmy nemají.
2. Silniční doprava

a) Silnice
Řešeným územím města Holešova procházejí tyto silnice:











II/432 ...................................................................................... Holešov - Kroměříž - Kyjov - Hodonín
II/438 ................................................................................... Teplice u Hranic – Holešov - Otrokovice
II/490 ............................................................................................ Říkovice - Holešov - Zlín - Nivnice
III/438 21 ....................................................................................................................Holešov - spojka
III/438 22 ................................................................................................................ Holešov -příjezdná
III/438 23 ................................................................................................................Všetuly - spojovací
III/4909 ..............................................................................................................Holešov - Bořenovice
III/490 10 ..................................................................................Holešov - Prusinovice - Dřevohostice
III/490 11 ............................................................................................. Holešov - Lukoveček - Fryšták
III/490 12 ......................................................................................................................Holešov - Žopy
 III/4907 .............................................................................................. Rymice - Količín – Zahnašovice
b) Širší vztahy
Město Holešov leží cca 8 km východně od Hulína. Severně od Hulína je vybudovaná mimoúrovňová křižovatka (MÚK) dálnice D 1 a rychlostní silnice R 55 a R 49 s mezinárodním významem.
V návaznosti na trasu dálnice D1 (Brno – Vyškov – Hulín) a rychlostní silnici R 55 (Otrokovice –
Hulín – Přerov) jsou v územním plánu navrženy plochy realizaci rychlostní silnice R 49 v úseku Hulín
– Fryšták – Lípa. Její trasa bude v řešeném území procházet západním okrajem k.ú. Količín. Město
Holešov bude na tuto silnici napojeno prostřednictvím MÚK Třebětice a MÚK Martince, kde se na ni
napojí stávající silnice II/432 a II/438.
c) Základní silniční kostra
Základní silniční kostra představuje nejvýznamnější dopravní prvek v řešeném území. Jejím
základním prvkem jsou dvě silnice křížící se v centru města Holešova v prostoru u kostela. Jedná se o
západo-východní osu kroměřížského okresu (silnice II/432 s návazností II/438) a silnici II/490 vedoucí
z jihu a připojující město Holešov na centrum regionu – Zlín. Tento silniční kříž je doplněn jejich
spojnicí ve Všetulích a ve směru na sever, popřípadě na jihovýchod, dalšími silnicemi III. třídy zajišťující dopravní obsluhu přilehlých obcí. V souladu s krajskou koncepcí je jižně od města v úseku
Hulín - Fryšták vedena trasa rychlostní silnice R 49. V úseku od MÚK Martinice (R 49) – Holešov –
Dobrotice je navržen jihovýchodní obchvat Holešova.
 Západně od městské části Količín a jižně od Holešova jsou navrženy plochy 84, 381, 382 a 325,
určené pro realizaci rychlostní silnice R 49. Jedná se o zpřesněný záměr ze ZÚR ZK.
 Jihovýchodně od zastavěného území města Holešova jsou navrženy plochy 83, 309 a 310 určené
pro realizaci zbývající části jihovýchodního obchvatu města Holešova (silnice II/438), resp. úseku
vymezeného na severu křižovatkou se silnicí II/490 a na jihu připravovanou rychlostní silnicí R49.
Jedná se o zpřesněný záměr ze ZÚR ZK, převzatý z původního územního plánu.
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 Na západním okraji MČ Všetuly byla navržena plocha silniční dopravy 99 (původně navržená jako
plocha veřejného prostranství), určená pro zkapacitnění křížení silnic č. II/432 a II/438.
 Na jižním okraji MČ Všetuly jsou navrženy plochy silniční dopravy 41911 a 420 určené pro zkapacitnění křížení silnic č. II/438 a II/490. Jedná se o nový záměr vzešlý z požadavku Města Holešov.
3. Místní komunikace

Hlavní místní komunikace společně se silnicemi tvoří základní komunikační kostru zástavby.
V rámci navržených veřejných prostranství a vlastních zastavitelných ploch se vybudují odpovídající
místní komunikace.
 Na severním okraji města Holešova je navržena plocha 334 pro veřejné prostranství, která je určena
pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržených ploch smíšených obytných (SO) 51 a 52.
 Pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržených ploch individuálního bydlení 323, 376 a 377
je na severním okraji Holešova mezi ulicemi Bořenovská a Tučapská navržena plocha 324 pro
veřejné prostranství.
 Pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržených ploch bydlení 19 a 331 na jižním okraji MČ
Tučapy jsou navrženy plochy veřejných prostranství 100 a 332.
 Pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržené plochy 27 na jižním okraji MČ Žopy je navržena plocha veřejného prostranství 342.
 Pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržených ploch bydlení 358 a 360 v severní části MČ
Všetuly je navržena plocha veřejného prostranství 359.
4. Účelová doprava

Účelovou dopravu lze v Holešově rozdělit na dvě základní skupiny - polní cesty a cesty uvnitř
areálů firem, zámeckého parku a chatových osad. Systém účelových cest zůstává stabilizovaný. V MČ
Dobrotice, Žopy, Tučapy i Količín se budou i nadále využívat veškeré účelové komunikace, tvořené
nezpevněnými polními cestami, včetně významné zpevněné účelové komunikace propojující MČ
Količín se sousední obcí Pravčice.
 V souběhu s železniční tratí jsou mezi městem Holešovem a MČ Dobrotice navrženy plochy 87 a
91, určené pro realizaci dílčího úseku zpevněné účelové komunikace s využitím i pro cyklotrasu
Holešov – Dobrotice12.
 Západně od Dobrotic a severně od Holešova navržena plocha 89 pro vybudování nové účelové
komunikace propojující MČ Dobrotice se silnicí č III/490 10.
 Východně od bývalé farmy zemědělské výroby Dobrotice je navržena plocha 92, určená pro
realizaci nové zpevněné účelové komunikace Dobrotice – Žopy.
 Jihovýchodně od MČ Dobrotice je navržena plocha 93, určená pro vybudování nové spojovací
účelové komunikace k výcvikovému areálu Ministerstva vnitra.
 Na severním okraji města Holešov (ulice Bořenovská) je mezi navrženou plochou veřejných prostranství (PZ) 407 a navrženou plochou technické infrastruktury (TE) 71 navržena plocha dopravní
infrastruktury (D) 409, určená pro vybudování nové účelové komunikace s cílem zajištění samostatného příjezdu a dopravní obsluhy stávajícího areálu zemědělské výroby.
 Na severním okraji MČ Količín je navržena plocha 410 určená pro realizaci přístupové komunikace k navržené ploše 411, určené pro realizaci nové vodní plochy.
5. Pěší provoz

Základní pěší provoz se odehrává na systému chodníků vedoucích podél silnic a hlavních místních
komunikací. V souvislosti s novou obytnou výstavbou se vybuduje systém chodníků. Navrhované
cyklistické stezky do městské části Dobrotice a sousedních obcí Přílepy a Rymice budou kromě své
základní funkce využívány také pro pěší provoz.
11
12

Součástí plochy 419 je i celá původně navržená plocha veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) 114.
Původně navržená plocha 90 byla po realizaci severního úseku JV obchvatu sloučena do plochy 87.
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 Východně od navržené plochy 52 jsou za severním okrajem města Holešova navrženy plochy 103 a
104 pro veřejná prostranství, kde by měl vzniknout zelený vycházkový koridor propojující město
Holešov s volnou krajinou.
 Pro zajištění pěšího propojení navržených ploch bydlení 25 a 329 se silnicí II/438 na západním
okraji MČ Dobrotice je navržena plocha veřejného prostranství 330.
6. Doprava v klidu

Doprava v klidu se dělí na dvě základní skupiny - odstavování a parkování osobních vozidel.
a) Odstavování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace v místě bydliště. Součástí
odstavování je garážování (umístění vozidla v krytých objektech).
b) Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace u objektů občanské vybavenosti,
zaměstnání nebo bydlení. Parkování je umožněno před některými objekty občanského vybavení a
před nebo uvnitř areálu větších firem. Nákladní vozidla jsou umisťována buď v areálech firem,
nebo na některých místních komunikacích.
 Jihozápadně od areálu firmy TON je navržena plocha 79 pro dostavbu garáží.
 Jihozápadně od městského jádra je navržena plocha 95, určená pro vybudování parkoviště a
propojení ulic Grohova a Tovární.
 V západní části ulice Tovární je navržena plocha 96, určená pro vybudování parkoviště.
 Na východním konci ulice Bezručova je navržena plocha 97, určená pro vybudování parkoviště.
 Jihovýchodně od městského centra je v ulici Za Drahou navržena plocha 403 určená pro realizaci
nových garáží.
 V rámci nové výstavby se vybuduje dostatečný počet stání dle ČSN 73 6110 pro stupeň automobilizace 1:3.
7. Cyklistická doprava

Městem prochází jedna regionální cyklistická trasa. Významnou trasou je integrovaná stezka podél
řeky Rusavy, doplněná o trasu do Rymic a Třebětic. Kromě toho jsou zde využívané silnice do Tučap,
Přílep a Martinic. S ohledem na rovinatost katastru MČ Količín je dojíždění do Holešova na kole
výrazným prvkem. Cyklisté zde budou moci používat jak silnici, tak i místní účelové cesty (především
směrem k lávce přes Rusavu za cukrovarem ve Všetulích.
 Východně od města Holešova je v souběhu se silnici III/490 11 navržena plocha 86, určená pro
realizaci cyklistické stezky Holešov – Přílepy.
 Východně od MČ Količín je navržena plocha 88 pro realizaci spojovacího úseku cyklistické stezky
do sousední obce Rymice.
 V souběhu se silnicí II/490 je navržena plocha 348, určená pro realizaci nové cyklistické stezky
propojující MČ Všetuly se sousední obcí Rymice.
 V souběhu s železniční tratí jsou mezi městem Holešovem a MČ Dobrotice navrženy plochy 87 a
91 určené pro realizaci dílčího úseku zpevněné účelové komunikace s využitím i pro cyklotrasu
Holešov – Dobrotice13.
8. Hromadná autobusová doprava

Bude i nadále zajišťována pravidelnými autobusovými linkami. Plocha autobusového nádraží je
stabilizována.
9. Železniční doprava

Řešeným územím města Holešova prochází jednokolejná železniční trať č. 303 Kojetín - Hulín –
Valašské Meziříčí s železniční stanicí Holešov. Stávající stav je stabilizovaný.

13

Původně navržená plocha 90 byla po realizaci severního úseku JV obchvatu sloučena do plochy 87.
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Tab. B.1. Základní parametry
Traťový úsek Kojetín – Valašské Meziříčí
dieselová
osobní
70 km/hod
nákladní
50 km/hod
počet vlaků
osobní
36
nákladní
6
průměrný počet vozů v soupravě
osobní
5
nákladní
12
maximální počet vlaků ve špičce
osobní
3
nákladní
1
trakce
traťová rychlost

Ve východní části města je v sousedství nákupního střediska Billa navržena, v rámci stávajících
ploch železniční dopravy, nová železniční zastávka Holešov – střed.

b) Technická infrastruktura
Popis základní koncepce navrženého řešení zásobování vodou, odkanalizování, zásobování
elektrickou energií a zemním plynem je uveden v kapitole 4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně
podmínek pro její umisťování v textové části Územního plánu. V následujícím textu je uveden výchozí
stav a zdůvodnění navrženého řešení.

1. Zásobování pitnou vodou

a) Stávající systém zásobování pitnou vodou
1. Holešov, Všetuly

Objekty obytné zástavby, objekty občanské a technické vybavenosti i průmyslové areály města
Holešov, včetně městské části Všetuly, jsou zásobovány pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, která
je součástí skupinového vodovodu (SV) Holešov. SV Holešov je ve správě VaK a.s. Kroměříž.
SV Holešov je dotován z jímacích území Holešov - Letiště a Všetuly a to qd = 70 l/s, qmax = 80 l/s.
Surová voda z jímacích území Holešov - Letiště a Všetuly - jedná se o 8 vrtů svedených do sběrné
studny v ČS, je upravována v úpravně vody Holešov s výkonem 90 l/s a s akumulací 2x400 m3
(228,95/226,10) a pomocí čerpací stanice, situované v úpravně vody dopravována výtlačným řadem
DN 400 do VDJ Přílepy 2x250 m3 + 1000 m3 + 2x2800 m3 (278,45/274,80) a výtlačným řadem DN
300, DN 250 do VDJ Žopy 3x400 m3 (323,00/318,50). Město Holešov je možno zásobovat pitnou
vodou i ze skupinového vodovodu Kroměříž - z vodovodního přivaděče Hulín - Holešov DN 600/DN
500 z VDJ Kroměříž - Barbořina 5000 m3 +2x6000 m3 (263,30/258,20).
Z VDJ Přílepy 2x250 m3 + 1000 m3 + 2x2800 m3 (278,45/274,80) jsou zásobovány pitnou vodou
kromě města Holešova, včetně městské části Všetuly i obce Martinice, Horní Lapač, Zahnašovice,
Ludslavice a Míškovice. Z VDJ Žopy 3x400 m3 (323,00/318,50) jsou zásobovány pitnou vodou obec
Přílepy, MČ Žopy a Dobrotice a je z něj proveden přívodní řad DN 250 až do Bystřice pod Hostýnem.
Jímací území Holešov - Letiště sestává z jímacích trubních vrtů HV01, HV1, HV1a, HV9, HV9a a
studny S4. Jímací území Všetuly sestává z jímacích trubních vrtů HV7, HV10 a HV11. Jímací území
Holešov - Letiště a Všetuly mají rozhodnutím ONV Kroměříž, OVLHZ ze dne 13.1.1984 pod č.j.
Vod.235/1-160/1984 vyhlášena pásma hygienické ochrany 1. stupně, 2. stupně vnitřní a společné pásmo hygienické ochrany 2. stupně vnější, ve kterém se nachází celé v současné době zastavěné území
města Holešov a převážná část zastavěného území místní části Všetuly. MěÚ Holešov, odbor životního prostředí ze dne 31.10.2007 pod č.j. ŽP/24263/2007/Ve vydal rozhodnutí o změně rozhodnutí o
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pásmech hygienické ochrany, kterým mění rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o stanovení
pásem hygienické ochrany kolem vodního zdroje Holešov.
Současně zastavěná část města Holešov, včetně městské části Všetuly, která se nachází ve výškách
213,0 - 248,0 m n. m. je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, do které je pitná voda
dopravována z VDJ Přílepy 2x250 m3 + 1000 m3 + 2x2800 m3 (278,45/274,80). Tlakové poměry ve
vodovodní síti jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,66 MPa. Rozvodná
vodovodní síť je vybudována DN 400 - DN 80 z trub litinových, ocelových, polyetylénových a z trub
osinkocementových. Rozvodná vodovodní síť slouží i k požárním účelům.
V severovýchodním okraji katastrálního území Holešov, jihovýchodně zastavěného území místní
části Tučapy, v údolnici bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Rusava (Tučapský
potok) - se nachází jímacího území Tučapy, které slouží pro zásobování městské části Tučapy pitnou
vodou. Jímací území Tučapy, které sestává ze dvou studní a čerpací stanice, kterou je pitná voda
dopravována do VDJ Tučapy 2x50 m3 (302,90/299,90), má rozhodnutím ONV Kroměříž, OVLHZ ze
dne 13.1.1984 pod č.j. Vod.235/1-182/1984 vyhlášena pásma hygienické ochrany – PHO 1. stupně a
PHO 2. stupně – nerozlišeného.
MěÚ Holešov, odbor životního prostředí vydal dne 4.5.2007 pod č.j. ŽP/8930/2007/ rozhodnutí o
odstranění stavby studny na pozemku p.č. 750/4 v katastrálním území Všetuly a zrušení pásem hygienické ochrany vodního zdroje farmy Všetuly.
V katastrálním území Všetuly, v blízkosti areálu SFINX, jižně trati ČD, se nachází měrný vodohospodářský objekt - vrt základní sítě VB 0155, který slouží k měření základních hydrologických
údajů podzemních vod, prováděných Českým hydrometeorologickým ústavem. Dle povolení č.j.
Vod.235/1-1114/84-Chý musí být veškeré mimořádné zásahy v bezprostředním okolí měrného objektu
- vrtu do vzdálenosti R = 250 m oznámeny Českému hydrometeorologickému ústavu.
V dokumentaci Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - okres Kroměříž
(schválena usnesením č. 0394/Z14/14 na 14. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 10.12.2014 dále také PRVaK ZK ) je pro město Holešov uvedeno, že stávající systém zásobování města pitnou
vodou z vlastního prameniště Holešov zůstane zachováno i do budoucna. Rekonstrukce nejstarších
úseků vodovodní sítě bude probíhat dle vzniklých potřeb. V případě nedostatku, nebo zhoršení kvality
vody z vlastního prameniště je možnost využít přivaděče Hulín - Holešov a napojit se tak plně na
páteřní řad SV Kroměříž. Ve městě je třeba provést rekonstrukci cca 3000 m vodovodních řadů z trub
osinko-cementových. Ve výhledu je uvažováno s rozšířením vodovodní sítě pro nově navrženou
výstavbu v lokalitě Za Kozrálovem, Pod Želkovem a Sadová.
S ohledem na požadavek připojení Strategické průmyslové zóny (SPZ) Holešov na soustavu zásobování pitnou vodou byla realizována tato infrastruktura:
 v severozápadní části průmyslové zóny přeložka přivaděče SV Kroměříž - DN 500,
 výtlak od studní HV10, HV11 – DN 250 byl přeložen v souběhu s přeložkou přivaděče,
 přípojka pro nouzové zásobování areálu průmyslové zóny - DN 250,
 hlavní systém zásobování areálu průmyslové zóny je ze stávajících akumulačních vodojemů
Přílepy (7100 m3) samostatným zásobovacím řadem DN 250, s možností alternace zdroje z čerpací
stanice Holešov. Přívodní řad je ukončen nadzemním vodojemem VDJ Průmyslová zóna o
užitkovém objemu cca 350 m3.
2. Dobrotice

Středem katastrálního území Dobrotice, ve směru jih - sever a dále JZ - SV, východně zastavěného
území městské Dobrotice, prochází vodovodní přivaděč DN 250, kterým je přiváděna pitná voda z
VDJ Žopy 3x400 m3 (323,00/318,50) do vodovodní sítě města Bystřice pod Hostýnem.
Zastavěné území městské části Dobrotice, které se rozprostírá ve výškách 244 - 256 m n. m., je v
současné době již zásobováno pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je napojena na stávající
vodovodní přivaděč Holešov – Bystřice pod Hostýnem z VDJ Žopy 3x400 m3 (323,00/318,50).
Tlakové poměry ve vodovodní síti, které jsou upravovány v šachtě s redukčním ventilem (-0,20 MPa),
jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,59 MPa. Rozvodná vodovodní síť je v
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městské části Dobrotice je vybudována D110, D90 a D63 z trub polyetylénových a slouží i k požárním
účelům. Objekty areálu zemědělské výroby jsou v současné době zásobovány pitnou a užitkovou
vodou z vlastního zdroje - studny.
V dokumentaci PRVaK ZK je pro městskou část Dobrotice uvedeno, že ve výhledu se předpokládá
s rekonstrukcí přivaděče VDJ Žopy - VDJ Bystřice DN 250, v důsledku častých poruch. Při této
rekonstrukci bude zvětšen profil přivaděče z DN 250 na DN 300 v úseku od VDJ Žopy po městskou
část Dobrotice.
Do západního okraje katastrálního území Dobrotice zasahuje PHO 2. stupně vnější jímacího území
Holešov - Letiště a Všetuly, které má rozhodnutím ONV Kroměříž, OVLHZ ze dne 13.1.1984 pod č.j.
Vod.235/1-160/1984 vyhlášena pásma hygienické ochrany. MěÚ Holešov, odbor životního prostředí
ze dne 31.10.2007 pod č.j. ŽP/24263/2007/Ve vydal rozhodnutí o změně rozhodnutí o pásmech hygienické ochrany, kterým mění rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o stanovení pásem hygienické ochrany kolem vodního zdroje Holešov.
Do jižního okraje katastrálního území Dobrotice zasahují PHO 2. stupně vnitřní a PHO 2. stupně
vnější vodního zdroje farmy RV Dobrotice, který má rozhodnutím ONV Kroměříž, referátem životního prostředí, ze dne 10.6.1991 pod č.j. RŽP/235/1/29/1589/91-Ja vyhlášena pásma hygienické
ochrany. Vodní zdroj farmy ZV Dobrotice se nachází v severním okraji katastrálního území Žopy.
3. Žopy

Objekty obytné zástavby i objekty občanské vybavenosti městské části Žopy jsou v současné době
zásobovány pitnou a užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je součástí skupinového vodovodu Holešov.
Jihozápadní částí katastrálního území Žopy a to ve směru západ – východ, prochází výtlačný
vodovodní řad DN 400 z čerpací stanice úpravny vody Holešov do VDJ Přílepy 2x250 m3 + 1000 m3
+ 2x2800 m3 (278,45/274,80), který je situován na katastrálním území obce Přílepy, v těsné blízkosti
hranice katastrů. Ve směru východ - západ prochází JZ částí katastrálního území Žopy vodovodní
přivaděč “A” DN 400 a vodovodní přivaděč DN 200 z VDJ Přílepy 2x250 m3 + 1000 m3 + 2x2800 m3
(278,45/274,80) pro zásobování pitnou vodou města Holešov. Jihozápadní částí katastrálního území
Žopy a to ve směru JZ - SV prochází výtlačný vodovodní řad DN 250 z čerpací stanice úpravny vody
Holešov do VDJ Žopy 3x400 m3 (323,00/318,50), který je situován při jižním okraji katastrálního
území Žopy, jihovýchodně nad zastavěným územím městské části Žopy. Středem katastrálního území
Žopy, ve směru jih - sever, prochází vodovodní přivaděč DN 250, kterým je přiváděna pitná voda z
VDJ Žopy 3x400 m3 (323,00/318,50) do vodovodní sítě města Bystřice pod Hostýnem. Tento
vodovodní přivaděč DN 250 prochází východní částí zastavěného území městské části Žopy.
Do městské části Žopy je dodávána pitná voda z vodovodního přivaděče DN 250 pro město
Bystřice pod Hostýnem z VDJ Žopy 3x400 m3 (323,00/318,50). Současně zastavěná část místní části
Holešov – Žopy se rozprostírá ve výškách 271 - 307 m n. m. Tlakové poměry jsou vyhovující, max.
hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,52 MPa. Rozvodná vodovodní síť v městské části Žopy je
vybudována DN 100 z trub litinových a D63 z trub polyetylénových a slouží i k požárním účelům.
Bývalý areál zemědělské výroby je zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě.
V dokumentaci PRVaK ZK je pro městskou část Žopy uvedeno, že stávající systém zásobování pitnou vodou zůstane zachován i do budoucna. Ve výhledu bude rekonstruován přivaděč VDJ Žopy VDJ Bystřice DN 250 z důvodu častých poruch. Stávající napojení městské části Žopy bude zachováno.
Do západního okraje katastrálního území Žopy zasahuje PHO 2. stupně vnější jímacího území
Holešov - Letiště a Všetuly, které má rozhodnutím ONV Kroměříž, OVLHZ ze dne 13.1.1984 pod č.j.
Vod.235/1-160/1984 vyhlášena pásma hygienické ochrany. MěÚ Holešov, odbor životního pro-středí
ze dne 31.10.2007 pod č.j. ŽP/24263/2007/Ve vydal rozhodnutí o změně rozhodnutí o pásmech
hygienické ochrany, kterým mění rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o stanovení pásem
hygienické ochrany kolem vodního zdroje Holešov.
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V severním okraji katastrálního území Žopy se nachází vodní zdroj farmy ZV Dobrotice, který má
rozhodnutím ONV Kroměříž, referátem životního prostředí, ze dne 10.6.1991 pod č.j. RŽP/235/1/29/
1589/91-Ja vyhlášena pásma hygienické ochrany – PHO 1. stupně, PHO 2. stupně vnitřní a PHO 2.
stupně vnější, která zasahují do severního okraje katastrálního území Žopy.
4. Tučapy

Zásobování pitnou vodou městské části Tučapy je z veřejné vodovodní sítě, do které je pitná voda
dodávána z jímacího území Tučapy. Jímací území, které má rozhodnutím ONV Kroměříž, OVLHZ ze
dne 13.1.1984 pod č.j. Vod.235/1-182/1984 vyhlášena pásma hygienické ochrany – PHO 1. stupně a
PHO 2. stupně – nerozlišeného, se nachází JV od zastavěného území městské části Tučapy, v údolnici
bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Rusava (Tučapský potok). Jímací území, které
sestává ze dvou studní a čerpací stanice, kterou je pitná voda dopravována do VDJ Tučapy 2x50 m3
(302,90/299,90), je situováno v SV okraji katastrálního území Holešov. PHO 2. stupně – nerozlišeného zasahuje do JV okraje katastrálního území Tučapy. V současné době je však již realizováno
připojení místní části Tučapy na SV Kroměříž – část Holešov – je vybudován vodovodní přivaděč
D160 do VDJ Tučapy 2x50 m3 (302,90/299,90), odbočující z vodovodního přivaděče D160, který je
veden z vodojemu Prusinovice 150 m3 (309,65/306,15) do obce Bořenovice. Stávající jímací území
Tučapy zůstane zachováno jako rezerva, s občasným čerpáním. Současně zastavěné území místní části
Holešov - Tučapy, které se rozprostírá ve výškách 283 - 236 m n. m., je zásobováno pitnou vodou
rozvodnou vodovodní sítí DN 150, DN 100 z trub litinových a D110 z trub polyetylénových, v jednom
tlakovém pásmu. Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje
hodnot do 0,67 MPa. Vodovodní síť slouží i k požárním účelům. Vodovodní systém městské části
Tučapy je ve správě VaK Kroměříž a.s.
Ačkoliv veřejná vodovodní síť pokrývá celé, současně zastavěné území městské části Tučapy, je
část bytového fondu zásobována pitnou vodou z vlastních vodovodních systémů. Jedná se o zdroje
pitné vody ve východní části zastavěného území, na které jsou napojeny objekty centra místní části.
Areál ZD Prusinovice, farma Tučapy, je zásobován pitnou vodou z vlastního vodovodního
systému, který sestává ze dvou studní a AT stanice, situovaných v areálu farmy.
Dle sdělení Českého hydrometeorologického ústavu, měrný objekt - PB 144, který se nacházel
v katastrálním území Tučapy, již k měření základních hydrologických údajů podzemních vod a
pramenů není využíván.
V dokumentaci PRVaK ZK je pro městkou část Tučapy uvedeno, že ve výhledu se uvažuje s
napojením Tučap na SV Kroměříž – část Holešov, což však je v současné době již provedeno.
5. Količín

Zásobování pitnou vodou obytné zástavby, objektů občanské a technické vybavenosti i areálu
zemědělské výroby městské části Količín je v současné době zajišťováno z vlastních místních zdrojů studní. Požární zabezpečení je zajišťováno otevřenou vodní nádrží, která je situována severně zastavěného území, na pravém břehu bezejmenného vodního toku - přítoku 01 Rymického potoka.
Katastrálním územím Količín prochází vodovodní přivaděč D160, D110, vybudovaný v rámci
výstavby vodovodní sítě obce Rymice. Vodovodní přivaděč D160 pro obec Rymice je napojen na
vodovodní přivaděč DN 600, DN 500 Kroměříž - Holešov, do kterého je dodávána pitná voda ze
skupinového vodovodu Kroměříž.
V dokumentaci PRVaK ZK je pro městskou část Količín uvedeno, že ve výhledu se uvažuje s napojením na SV Kroměříž. Zdrojem vody bude přivaděč Hulín - Holešov DN 500, z nějž je přes
městskou část Količín veden stávající přívodní řad D160 do obce Rymice. Tento přívodní řad je napojen na přivaděč DN 500 u osady Alexovice. V obci bude osazen redukční ventil pro snížení tlaku ve
vodovodní síti.
Ve východní části katastrálního území Količín se nachází vodní zdroj KO-1 inseminační stanice
Količín, který má rozhodnutím č.j. Vod.235/1-10/524-88-Po ze dne 16.3.1988 stanovena pásma hygienické ochrany PHO 1. stupně, PHO 2. stupně vnitřní a PHO 2. stupně vnější.
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b) Odůvodnění navrženého řešení
Územní plán respektuje veškerá stávající vodárenská zařízení včetně ochranných pásem. Řešení je
navrženo v souladu s dokumentací PRVaK ZK.
1. Holešov, Všetuly

Rekonstrukce nejstarších úseků vodovodní sítě bude probíhat dle vzniklých potřeb. V případě
nedostatku, nebo zhoršení kvality vody z vlastního prameniště je možnost využít přivaděče Hulín Holešov a napojit se tak plně na páteřní řad SV Kroměříž. Ve městě je třeba provést rekonstrukci cca
3000 m vodovodních řadů z trub osinkocementových. Pro zlepšení tlakových poměrů v obci
Martinice, při výhledovém výrazném snížení tlaku v síti, je navrženo vybudování propojovacího řadu
mezi výtlačným řadem (DN 400) z ČS Holešov do VDJ Přílepy a obcí Martinice.
 Navržené plochy individuálního bydlení 2, 358, 360 a 402 budou zásobovány pitnou vodou ze
stávajících vodovodních řadů, plocha 6 bude zásobována pitnou vodou částečně z navrhovaného
vodovodního řadu a částečně ze stávajícího vodovodního řadu, plochy 7, 323, 376 a 377 budou
pitnou vodou zásobovány z navržených vodovodních řadů.
 Navržené plochy pro rekreaci 34, 35 budou zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů – studní.
 Navržená plocha občanského vybavení 42 bude zásobována pitnou vodou částečně ze stávajícího
vodovodního řadu, částečně z navrhovaného vodovodního řadu, plocha 45 bude zásobována pitnou
vodou ze stávajícího vodovodního řadu, navržená plocha 38 bude zásobována pitnou vodou napojením na stávající vodovodní zařízení sportovního areálu. Navržená plocha občanského vybavení
405 bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu.
 Navržené plochy smíšené obytné 49, 56 a 345 a 412 budou zásobovány pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů, plochy 48, 51, 52, 55, 57 a 58 budou zásobovány pitnou vodou z
navrhovaných vodovodních řadů.
 Navržené plochy smíšené výrobní 59, 60, 61, 63, 64, 328, 344 a 412 budou zásobovány pitnou
vodou ze stávajících vodovodních řadů.
 Navržené plochy pro průmyslovou výrobu a skladování 77 a 78 budou zásobovány pitnou vodou ze
stávajících vodovodních řadů.
 Navržené plochy pro výrobu (průmyslová zóna) 74, 75, 76 a 421 budou zásobovány pitnou vodou
v rámci SPZ Holešov.
2. Dobrotice

 Navržené plochy individuálního bydlení 24, 25, 329, 337 a 406 budou zásobovány pitnou vodou ze
stávajících vodovodních řadů. Plocha 26 bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního řadu.
 Navržené plochy pro rekreaci 36 a 37, plocha specifické rekreace (RX) 404 a plocha pro zemědělskou výrobu 349 budou zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů – studní.
3. Žopy

 Navržené plochy individuálního bydlení 27, 28 a 29 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů. U navržených ploch 28 a 29 a u části stávající zástavby, které se nacházejí
nad vrstevnicí 300 m n. m., budou na jednotlivých domovních přípojkách osazeny domovní AT
stanice pro posílení tlaku.
 Navržené plochy individuální rekreace 30, 31 a 32 budou zásobovány pitnou vodou z vlastních
zdrojů – studní.
 Navržená plocha občanského vybavení 39 nebude pitnou vodou zásobována.
4. Tučapy

V souladu s PRVAK ZK již bylo vybudováno napojení MČ Tučapy na SV Kroměříž – část Holešov. Napojení je provedeno vodovodním přivaděčem D160 do VDJ Tučapy 2x50 m3 (302,90/299,90),
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odbočujícím z D160, který je veden z vodojemu Prusinovice 150 m3 (309,65/306,15) do obce
Bořenovice. Stávající jímací území Tučapy zůstane zachováno jako rezerva, s občasným čerpáním.
 Navržené plochy individuálního bydlení 15, 16, 19 a 331 budou zásobovány pitnou vodou z
navrhovaných vodovodních řadů, navržené plochy 18, 21 a 22 budou zásobovány pitnou vodou ze
stávajících vodovodních řadů. Část bytového fondu v centru místní části, která je v současné době
zásobována pitnou vodou z vlastního vodovodního systému, bude přepojena na veřejnou vodovodní síť. Samostatný vodovodní systém se zdrojem ve východní části zastavěného území MČ
Tučapy, bude nadále využíván pouze jako zdroj užitkové vody. Domovní vodovodní rozvody
nemovitostí, které budou využívat oba zdroje vody, nesmí být navzájem propojeny.
5. Količín

Obytná zástavba i objekty občanské vybavenosti a to stávající i navrhované městské části Količín,
které se rozprostírají v nadmořských výškách 203,50 - 208 m n. m., budou zásobovány pitnou vodou v
jednom tlakovém pásmu. Tlakové poměry budou vyhovující - max. hydrostatický tlak bude dosahovat
hodnou do 0,60 MPa.
 Navržené plochy individuálního bydlení 8 – 10, 14 a 346 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů, navržené plochy 12 a 13 budou zásobovány pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu.
 Navržená plocha smíšená výrobní 66 bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního
řadu, navržená plocha smíšená výrobní 67 bude zásobována pitnou vodou z navrhovaného vodovodního řadu.
 Vodovodní síť bude opatřena hydranty a bude sloužit i k požárním účelům.
 Areál zemědělské výroby farma Količín zůstane i nadále zásobován pitnou vodou z vlastních
zdrojů.
 Areál smíšené výroby situovaný ve východní části zastavěného území bude zásobován pitnou
vodou z veřejné vodovodní sítě.
2. Odkanalizování

a) Stávající systém odkanalizování
1. Holešov, Všetuly

Zastavěné území města Holešov, včetně městské části Všetuly, je odkanalizováno systémem jednotné kanalizace, s čištěním splaškových a průmyslových odpadních vod v ČOV Holešov - Všetuly.
Kanalizační systém města Holešov je ve správě VaK a.s. Kroměříž.
Páteří jednotného kanalizačního systému města Holešov je kanalizační sběrač I - DN 500 - DN
1900, který je veden v ulici Tovární, dále jižně a západně areálu TON, kříží ulici Palackého, je veden
ulicí Družby, Dukelskou a dále po levém břehu vodního toku Rusava do městské ČOV. Na kanalizačním sběrači I jsou vybudovány dešťové oddělovače DO1 - DO3. Centrální část města Holešov je
odkanalizována stokami jednotné kanalizace, které jsou zaústěny do kanalizačních sběračů II a III. Na
kanalizačním sběrači II, který je zaústěn do kanalizačního sběrače I, jsou vybudovány dešťové oddělovače DO4 a DO5. Na kanalizačním sběrači III, který je zaústěn do kanalizačního sběrače II, je
vybudován dešťový oddělovač DO6.
Zastavěné území města Holešov, které se nachází na pravém břehu vodního toku Rusava, je odkanalizováno jednotnou kanalizací, zaústěnou do kanalizačního sběrače IV, na kterém jsou vybudovány
dešťové oddělovače DO10 a DO11. Kanalizační sběrač IV je po odlehčení dešťových odpadních vod v
dešťovém oddělovači DO10 zaústěn shybkou pod korytem vodního toku Rusava do kanalizačního
sběrače II.
Východní část zastavěného území města Holešov, která leží na pravém břehu vodního toku Rusava,
podél silnice III/49010 směrem na Tučapy, není odkanalizována do městské kanalizační sítě.
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Převážná část zastavěného území městské části Všetuly je odkanalizována stokami jednotné kanalizace, které jsou zaústěny do kanalizačního sběrače V. Kanalizační sběrač V je před dešťovým oddělovačem DO2 zaústěn do kanalizačního sběrače I. Část kanalizačních stok východní části městské
části Všetuly a průmyslového areálu Dřevopodnik - KONER je zaústěna do kanalizačního sběrače I.
Průmyslová zóna v západní části městské části Všetuly je odkanalizována kanalizačním sběračem VI,
zaústěným do I. stupně čistírny - do původní rekonstruované části ČOV, která byla upravena na
anaerobní způsob čištění.
Zastavěné území městské části Všetuly, které se nachází na levém břehu vodního toku Rusava, je
odkanalizováno jednotnou kanalizací, zaústěnou do kanalizačního sběrače VII. Kanalizační sběrač VII
je po odlehčení dešťových odpadních vod v dešťovém oddělovači DO9 zaústěn shybkou pod korytem
vodního toku Rusava do kanalizačního sběrače I.
Recipientem dešťových oddělovačů i ČOV Holešov – Všetuly je vodní tok Rusava.
Městská ČOV Holešov zajišťuje společné čištění komunálních odpadních vod obyvatelstva města
Holešov, včetně městské části Všetuly i průmyslových odpadních vod města Holešov. ČOV Holešov –
Všetuly je situována na levém břehu vodního toku Rusava. Část areálu ČOV se nachází v západním
okraji katastrálního území Všetuly, převážná část areálu ČOV se nachází v JV okraji katastrálního
území Količín. ČOV Holešov – Všetuly nemá vyhlášeno pásmo hygienické ochrany. V roce 2008 byla
provedena rekonstrukce 1. etapy ČOV v režimu BIODENITRO. V provozu byla dále anaerobní linka
předčištění odpadních vod z Nestlé a kalové a plynové hospodářství ČOV. Hlavní čistírenská linka
byla po 1 etapě koncipována jako mechanicko biologická čistírna s nízkozatěžovanou aktivací
s odstraňováním nutrientů, včetně srážení fosforu solemi Fe, tvořená sestavou regenerátory kalu a
nádrže pracující režimem BIODENITRO, kde jde o střídání nitrifikace a denitrifikace ve dvou
paralelně provozovaných aktivačních nádržích s jednou nádrží dosazovací. V 03/2011 byla uvedena
do trvalého provozu 2. etapa a část 3. etapy rekonstrukce, spočívající v modernizaci anaerobní linky
náhradou stávajícího procesu anaerobním IC reaktorem, jehož moderní koncepce zaručuje takový
výsledný efekt v odstraněném znečištění, že bude možné zahrnout do hlavního procesu čištění i
splaškové odpadní vody z průmyslové zóny v množství odpovídajícímu hodnotě 4000 EO. V rámci
části 3. etapy rekonstrukce byla provedena montáž terciálního čištění, čímž byl splněn požadavek tzv.
BAT technologií. Městská ČOV Holešov - Všetuly má projektovanou celkovou kapacitu - maximální
denní bezdeštné množství Q24= 3650 m3 a přivedené znečištění 3712 kg BSK5/den.
MěÚ Holešov má vypracovanou projektovou dokumentaci „Holešovsko sever – kanalizace“ Stavba 1 Holešov, Količín, Tučapy – DSP (CTP a.s. Zlín, 12/2009), která řeší návrh kanalizačních
stok v severním a v severovýchodním okraji zastavěného území města Holešova a odkanali-zování
zastavěných území místních částí Holešov – Tučapy a Holešov – Količín, napojením na kanalizační
systém města Holešov a tím na ČOV Holešov – Všetuly. Projektová dokumentace „Holešovsko sever
– kanalizace“ - Stavba 1 Holešov, Količín, Tučapy – DSP (CTP a.s. Zlín, 12/2009) má MěÚ Holešov,
odbor životního prostředí ze dne 22.9.2010 pod č.j. HOL-2759/15418/2010/ŽP/Ve vydáno rozhodnutí
o povolení stavby. V současné době je již část kanalizační sítě realizována - kanalizační stoky v
severním a v severovýchodním okraji zastavěného území města Holešova a napojení místní části
Holešov – Tučapy (výtlačný řad včetně čerpací stanice Tučapy).
Dokumentace PRVaK ZK uvádí, že kanalizační síť ve městě Holešov byla systémově budována a s
jejím plným využitím se počítá i nadále. U nejstarších kanalizačních stok bude však nutno jejich
technický stav ověřit kamerovým průzkumem a dle potřeby postupně rekonstruovat – zejména v
oblasti starého města. Důsledně je třeba dbát na odstranění (oddělení) extravilánových a balastních
vod z kanalizační sítě (podchycení extravilánového přítoku z prostoru nad Sadovou a jeho odvedení do
vodoteče, odpojení z kanalizace přepadu ze zámeckých rybníků). U rozsáhlých lokalit určených
k zástavbě bytového fondu „Za Kozrálovem“ (k.ú. Holešov a k.ú. Všetuly) a „Pod Želkovem“ bude
budována oddílná kanalizační síť. Lokality „Sadová“ a „Květná“ budou odkanalizovány jednotnou
kanalizační sítí. S ohledem na lokalitu „Sadová“ a připojení obce Přílepy na kanalizační síť města
Holešova se v této části města navrhuje zesílení jednotné kanalizační sítě propojem v úseku „Wastex –
ubytovna ČP“. V lokalitě „Květná“ se počítá s připojením výtlačného řadu z obce Martinice. Ve
východní části města budou do stokové sítě napojeny splaškové, respektive ředěné odpadní vody
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z městských částí Dobrotice a Žopy (bylo již provedeno v roce 2008) a odpadní vody z výše
položených lokalit, tj. z obcí Jankovice, Brusné, Chomýž, Hlinsko, Bílavsko a Slavkov (dle sdělení
VaK a.s. Kroměříž a MěÚ Bystřice pod Hostýnem není již s odváděním odpadních vod z obcí
Jankovice, Brusné, Chomýž, Hlinsko, Bílavsko a Slavkov na ČOV Holešov nadále uvažováno). Pro
možnost připojení městské části Tučapy, obcí Prusinovice a Bořenovice a lokality „Pod Želkovem“
byl navržen nyní již realizovaný levobřežní sběrač v úseku „most Tučapská – shybka Novosady“.
Připojení městské části Tučapy (částečně realizováno) a obcí Prusinovice a Bořenovice do městské
kanalizace je v ulici Bořenovská. V městské části Všetuly je navrhováno rozšiřování kanalizační sítě
výhledové bytové zástavby v lokalitě „Za Kozrálovem“ (k.ú. Holešov a k.ú. Všetuly). V západní části
města (v městské části Všetuly) budou do stokové sítě napojeny splaškové, respektive ředěné odpadní
vody z městské části Količín a z obcí Němčice, Kostelec u Holešova vč. místní části Karlovice,
Roštění, Rymice a z obce Třebětice.
V rámci realizace dopravní a technické infrastruktury v SPZ Holešov bylo v souladu s PRVaK ZK
vybudováno připojení z SPZ Holešov na stávající ČOV Holešov – Všetuly.
2. Dobrotice

Zastavěné území MČ Dobrotice je v současné době odkanalizováno jednotnou kanalizací DN 300 DN 600, která byla vybudována v roce 2008. Na kanalizační síti jsou vybudovány 2 odlehčovací
komory (OK-2 a OK-3), jejich recipientem je vodní tok Rusava a tři čerpací stanice ČS1, ČS2 a ČS3).
V jihozápadní části zástavby je do kanalizačního systému MČ Dobrotice zaústěna jednotná kanalizace
DN 300 z MČ Žopy, po odlehčení v odlehčovací komoře OK-1. Kanalizačním sběračem DN 300,
situovaném na levém břehu vodního toku Rusava jsou odpadní vody z MČ Dobrotice a Žopy odváděny do kanalizačního systému Holešova a tím na ČOV Holešov – Všetuly. Kanalizační síť je ve
správě VaK a.s. Kroměříž. Zatrubněné úseky vodních toků - levostranných přítoků vodního toku
Rusava - Žopského potoka a Dědinky byly v rámci realizace stokové sítě v MČ Dobrotice důsledně
odděleny od stokové sítě. Bývalý areál zemědělské výroby je odkanalizován systémem oddílné kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou spolu s odpadními vodami z živočišné výroby jímány v jímkách
na vyvážení.
Dokumentace PRVaK ZK uvádí, že část stávající jednotné kanalizace v MČ Dobrotice bude
opravena a ponechána ve funkci, část mělce uložených stok bude rekonstruována. Zatrubněné potoky
nutno oddělit od stokové sítě. Podchycení stávajících i nových výustí (po odlehčení) novým sběračem,
který bude přivádět odpadní vody do sítě Holešov a dále na ČOV Holešov- Všetuly. V severovýchodní
části zástavby (spádově odkloněné) je navržena malá čerpací stanice – výtlak zaústěn do stávající sítě.
V jihozápadní části zástavby bude do stávající kanalizace zaústěn přívod z MČ Žopy, ve východní
části bude napojeno výtlačné potrubí z čerpací stanice v Jankovicích (s odpadními vodami z 6 výše
položených lokalit tj. z obcí Jankovice, Brusné, Chomýž, Hlinsko, Bílavsko a Slavkov). V současné
době je kanalizační systém v MČ Dobrotice i Žopy již zrealizován. Dle sdělení VaK a.s. Kroměříž a
MěÚ Bystřice pod Hostýnem není již s odváděním odpadních vod z obcí Jankovice, Brusné, Chomýž,
Hlinsko, Bílavsko a Slavkov na ČOV Holešov nadále uvažováno.
3. Žopy

Zastavěné území MČ Žopy je v současné době odkanalizováno jednotnou kanalizací DN 300 - DN
600, která byla vybudována v roce 2008. Pod zastavěným územím je vybudována odlehčovací komora
OK-1 a odpadní vody jsou odváděny kanalizačním sběračem DN 300, zaústěným do kanalizačního
systému MČ Dobrotice v jihozápadní části zástavby a spolu s odpadními vodami MČ Dobrotice jsou
kanalizačním sběračem DN 300 odváděny do kanalizačního systému Holešova a tím na ČOV Holešov
– Všetuly. Bývalý areál zemědělské výroby je odkanalizován systémem oddílné kanalizace. Splaškové
odpadní vody jsou spolu s odpadními vodami z živočišné výroby jímány v jímkách na vyvážení.
Dokumentace PRVaK ZK uvádí, že stávající jednotná kanalizace v MČ Žopy je v dobrém technickém stavu a s jejím plným využitím lze počítat i nadále. Navrhuje se pouze doplnění několik koncových větví jednotné kanalizace a dále odlehčení u dvou stávajících výustí před zaústěním do přivaděče. Opačný spád terénu vyvolává nutnost zřízení malé čerpací stanice pro několik RD v západní
části zástavby s výtlakem. Navrhovaný přivaděč je zaústěn do kanalizační sítě MČ Dobrotice a
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následně odpadní vody odtékají k čištění do ČOV Všetuly (Holešov). V současné době je kanalizační
systém v městských částech Dobrotice i Žopy již zrealizován.
4. Tučapy

Zastavěné území MČ Tučapy je odkanalizováno jednotnou kanalizací, která pokrývá celé současně
zastavěné území místní části. Do kanalizačních stok DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 a DN 800
jsou zaústěny dešťové odpadní vody i splaškové odpadní vody a to po předčištění v septicích, ale i bez
předchozího čištění. Část bytového fondu má jímky na vyvážení. Nečištěné splaškové odpadní vody
způsobují v recipientu kanalizace - v Rymickém potoce, značné hygienické a estetické problémy.
Převážná část kanalizačních stok jsou kanalizační stoky staré a jejich stav neodpovídá platným
normám a předpisům. Vyhovující je pouze nová stoka „B“ ve spodní části zastavěného území místní
části. Kanalizace je ve správě města Holešov.
Areál zemědělské výroby (ZV) je odkanalizován vlastním kanalizačním systémem oddílné kanalizace. Dešťové odpadní vody z areálu jsou vyústěny do Rymického potoka, splaškové odpadní vody
ze sociálního zařízení jsou spolu s močůvkovými vodami z živočišné výroby jímány v jímkách na
vyvážení.
Extravilánové vody ohrožují zastavěné území MČ Tučapy a to zejména v její jižní a západní části.
Kapacita kanalizačních stok v tomto území je nedostačující, dochází k zaplavování přilehlé silnice
III/490 10 a areálu ZV v jižní části Tučap a k ohrožování nemovitostí v západní části Tučap.
Extravilánové vody ve východní části obce neohrožují přímo zastavěné území obce, ale zvýšením
průtoku Rymického potoka, který má nedostačující kapacitu propustků a mostků v zastavěné části,
jsou rozlivem Rymického potoka často ohrožovány nemovitosti v centru Tučap, zejména v profilu nad
křížením se silnicí III/490 10.
Dokumentace PRVaK ZK uvádí, že pouze menší část stávající jednotné kanalizační sítě (realizovaná v nedávné době) v MČ Tučapy je vyhovující a bude ponechána v provozu. Nevyhovující úseky
budou rekonstruovány, popř. vybudovány v souběhu splaškové kanalizace a stávající stoky ponechány
jako dešťové. Nové splaškové kanalizace a stávající výusti jednotných stok budou podchyceny
nábřežním sběračem, do kterého bude zaústěn výtlak z Prusinovic. Pod objekty ZV bude sběrač ukončen čerpací stanicí s výtlakem do kanalizační sítě Holešova. Čerpací stanice je společná pro Prusinovice, Bořenovice a Tučapy. Čerpací stanice Tučapy vč. výtlačného řadu do kanalizační sítě města
Holešov je v současné době již realizována.
MěÚ Holešov má vypracovanou projektovou dokumentaci „Holešovsko sever – kanalizace“ Stavba
1 Holešov, Količín, Tučapy – DSP (CTP a.s. Zlín, 12/2009), řešící odkanalizování zastavěného území
MČ Tučapy napojením na kanalizační systém města Holešov a tím na ČOV Holešov – Všetuly, která
má MěÚ Holešov odbor životního prostředí ze dne 22.9.2010 pod č.j. HOL-2759/15418/2010/ŽP/Ve
vydané rozhodnutí o stavebním povolení. V současné době, je již část kanalizační sítě realizována kanalizační stoky v severním a v severovýchodním okraji zastavěného území města Holešova a
napojení MČ Tučapy (výtlačný řad vč. čerpací stanice Tučapy).
5. Količín

Zastavěné území MČ Količín je odkanalizováno jednotnou kanalizací, která pokrývá celé současně
zastavěné území místní části. Do kanalizačních stok DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 a DN 800
jsou zaústěny dešťové odpadní vody i splaškové odpadní vody a to po předčištění v septicích, ale i bez
předchozího čištění. Část bytového fondu má jímky na vyvážení. Nečištěné splaškové odpadní vody
způsobují v recipientu kanalizace - v Rymickém potoce, značné hygienické a estetické problémy.
Kanalizace je ve správě města Holešov.
Areál zemědělské výroby je odkanalizován vlastním kanalizačním systémem oddílné kanalizace.
Dešťové odpadní vody z areálu jsou vyústěny do Rymického potoka, splaškové odpadní vody ze
sociálního zařízení jsou spolu s močůvkovými vodami z živočišné výroby jímány v jímkách na vyvážení. Objekty bývalého areálu inseminační stanice jsou odkanalizovány oddílnou kanalizací. Dešťové
odpadní vody jsou zaústěny do jednotné kanalizace, splaškové odpadní vody do jímek na vyvážení.
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Dokumentace PRVaK ZK uvádí, že s ohledem na použitelný technický stav stávající jednotné
kanalizace se i nadále počítá s jejím podmínečným využitím. Síť však nutno doplnit o revizní šachty a
uliční vpusti a detailně prověřit stavební stav trubní části. U některých úseků uvažovat s jejich prodloužením. Stávající výusti jednotné kanalizace (3 ks) nutno odlehčit a podchytit nábřežním sběračem,
který bude pod obcí zaústěn do čerpací stanice dimenzované pro čerpání splaškových eventuelně
ředěných odpadních vod z Količína, Rymic, Roštění, Němčic, Kostelce u Holešova a Karlovic.
Výtlačné potrubí bude zaústěno do kanalizace MČ Všetuly a odpadní vody dále do ČOV Holešov Všetuly.
MěÚ Holešov má vypracovanou projektovou dokumentaci „Holešovsko sever – kanalizace“ Stavba
1 Holešov, Količín, Tučapy – DSP (CTP a.s. Zlín, 12/2009), řešící odkanalizování zastavěného území
místní části Holešov – Količín napojením na kanalizační systém města Holešov a tím na ČOV
Holešov – Všetuly, která má MěÚ Holešov odbor životního prostředí ze dne 22.9.2010 pod č.j. HOL2759/15418/2010/ŽP/Ve vydané rozhodnutí o stavebním povolení. V současné době, je již část
kanalizační sítě realizována (výtlačný řad z MČ Količín do MČ Všetuly).
b) Odůvodnění navrženého řešení
Územní plán respektuje veškerá stávající vodárenská zařízení včetně ochranných pásem. Řešení je
navrženo v souladu s dokumentací PRVaK ZK.
1. Holešov, Všetuly

Územní plán navrhuje zachování současného systému odkanalizování města Holešov včetně MČ
Všetuly - systémem jednotné kanalizace, s čištěním splaškových a průmyslových odpadních vod v
městské ČOV Holešov – Všetuly. Nejstarší kanalizační stoky, zejména v oblasti starého města, budou
postupně rekonstruovány. Důsledně je třeba dbát na odstranění (oddělení) extravilánových a balastních
vod z kanalizační sítě (podchycení extravilánového přítoku z prostoru nad Sadovou a jeho odvedení do
vodoteče, odpojení z kanalizace přepadu ze zámeckých rybníků V jihovýchodním okraji zastavěného
území města Holešova je s ohledem na lokalitu „Sadová“ a na připojení obce Přílepy na kanalizační
síť města Holešova navrhováno zesílení jednotné kanalizační sítě propojení v úseku „Wastex –
ubytovna ČP“. V lokalitě „Květná“ je navrhováno připojení výtlačného řadu z obce Martinice.
Pro připojení MČ Tučapy, obcí Prusinovice a Bořenovice a lokality „Pod Želkovem“ byl navržen a
je již realizován levobřežní sběrač v úseku „most Tučapská – shybka Novosady“. V území severně od
Holešova byly navrženy výtlačné řady pro připojení MČ Tučapy a obcí Prusinovice a Bořenovice (v
současnosti je již vybudován kanalizační sběrač jednotné kanalizace v úseku „most Tučapská (shybka)
– ul. Bořenovská a kanalizační výtlačný řad v úseku Holešov/ul. Bořenovská – čerpací stanice Tučapy
Tučapy), které jsou do kanalizace města Holešov zaústěny v ulici Bořenovská.
V západní části města (Všetuly) budou navrhovaným a zčásti již realizovaným výtlačným řadem do
stokové sítě napojeny splaškové, respektive ředěné odpadní vody z MČ Količín a z obcí Němčice,
Kostelec u Holešova vč. místní části Karlovice, Roštění, Rymice a z obce Třebětice.
 Navržené plochy individuálního bydlení 2, 6, 358, 360 a 402 budou odkanalizovány stávajícími
stokami jednotné kanalizace, plocha 7 bude odkanalizována navrhovanou stokou jednotné
kanalizace, plochy 323, 376 a 377 budou odkanalizovány oddílným kanalizačním systémem.
 Navržené plochy pro rekreaci 34 a 35 budou odkanalizovány oddílným kanalizačním systémem.
Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným
účelům. Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí budou jímány v nepropustných
jímkách na vyvážení, případně budou zneškodňovány v domovních ČOV, u plochy 34 mohou být
splaškové odpadní vody případně zaústěny i do kanalizačního systému města.
 Navržená plocha občanského vybavení 38 bude odkanalizována do kanalizace v rámci stávajícího
sportovního areálu. Navržené plochy 42 a 405 budou odkanalizovány stávajícími stokami jednotné
kanalizace, plocha 45 bude odkanalizována částečně stávající stokou jednotné kanalizace, částečně
navrhovanou stokou jednotné kanalizace.
 Navržené plochy smíšené obytné 56, 58 a 345 budou odkanalizovány stávajícími stokami jednotné
kanalizace; plochy 49 a 55 budou odkanalizovány navrhovanými stokami jednotné kanalizace,
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plochy 48, 51, 52 a 57 budou odkanalizovány oddílným kanalizačním systémem. Dešťové vody
budou odváděny navrhovanými stokami dešťové kanalizace, která bude vyústěna do vodního toku
Rusava, případně do bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Rusava (Tučapský
potok). Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace,
která bude zaústěna do jednotného kanalizačního systému města.
Navržené plochy smíšené výrobní 59, 63, 64, 328, 344 a 412 budou odkanalizovány stávajícími
stokami jednotné kanalizace. Navržené plochy smíšené výrobní 60 a 61 budou odkanalizovány
navrhovanými stokami jednotné kanalizace.
Navržená plocha pro průmyslovou výrobu a skladování 77 bude odkanalizována stávající stokou
jednotné kanalizace, navržená plocha pro průmyslovou výrobu a skladování 78 bude odkanalizována navrhovanou stokou jednotné kanalizace.
Navržené plochy pro výrobu (průmyslová zóna) 74, 75, 76 a 421 budou odkanalizovány v rámci
SPZ Holešov.
Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným
účelům, např. k zalévání zeleně a zahrad.
2. Dobrotice

Odpadní vody z MČ Dobrotice jsou spolu s odpadními vodami z MČ Žopy odváděny do kanalizačního systému Holešova a tím na ČOV Holešov – Všetuly. MČ Dobrotice bude i nadále odkanalizována jednotným kanalizačním systémem. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům. Dle sdělení VaK a.s. Kroměříž a MěÚ Bystřice
pod Hostýnem není již s odváděním odpadních vod z obcí Jankovice, Brusné, Chomýž, Hlinsko,
Bílavsko a Slavkov na ČOV Holešov nadále uvažováno.
 Navržené plochy individuálního bydlení 24, 25, 329, 337 a 406 budou odkanalizovány stáva-jícími
stokami jednotné kanalizace, plocha 26 bude odkanalizována navrhovanou stokou jednotné
kanalizace.
 Navržené plochy individuální rekreace 36 a 37, plocha specifické rekreace (RX) 404 a plocha pro
zemědělskou výrobu 349 budou odkanalizovány oddílným kanalizačním systémem. Dešťové vody
budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům.
Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí budou jímány v nepropustných jímkách na
vyvážení, případně budou zneškodňovány v domovních ČOV.
 Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným
účelům, např. k zalévání zeleně a zahrad.
 Bývalý areál zemědělské výroby bude i nadále odkanalizován systémem oddílné kanalizace, kde
splaškové odpadní vody jsou spolu s odpadními vodami z živočišné výroby jímány v jímkách na
vyvážení.
3. Žopy

Odpadní vody z MČ Žopy jsou spolu s odpadními vodami z MČ Dobrotice odváděny do kanalizačního systému Holešova a tím na ČOV Holešov – Všetuly. MČ Žopy bude i nadále odkanalizována jednotným kanalizačním systémem. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům.
 Navržené plochy individuálního bydlení 28 a 29 budou odkanalizovány stávajícími stokami jednotné kanalizace, navržená plocha 27 bude odkanalizována navrhovanou stokou jednotné kanalizace. Extravilánové vody, které ohrožují MČ okraj navržené plochy 27, budou odváděny navrhovaným záchytným příkopem, zaústěným přes lapač splavenin navrhovanou stokou dešťové kanalizace do Žopského potoka.
 Navržené plochy pro individuální rekreaci 30, 31, 32 budou odkanalizovány oddílným kanalizačním systémem. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a
využívány k užitným účelům. Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí budou jímány
v nepropustných jímkách na vyvážení, případně budou zneškodňovány v domovních ČOV.
 Navržená plocha občanského vybavení 39 nebude odkanalizována.
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 Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným
účelům, např. k zalévání zeleně a zahrad.
 Bývalý areál zemědělské výroby bude i nadále odkanalizován systémem oddílné kanalizace, kde
splaškové odpadní vody jsou spolu s odpadními vodami z živočišné výroby jímány v jímkách na
vyvážení.
 Množství extravilánových vod bude eliminováno krajinnými úpravami, které budou provedeny
v rámci pozemkových úprav. Část extravilánových vod je zachycována realizovanou severní částí
JV obchvatu města Holešova.
4. Tučapy

Technicky vyhovující část stávající jednotné kanalizační sítě v MČ Tučapy bude ponechána v provozu. Nevyhovující úseky budou rekonstruovány, popř. vybudovány v souběhu splaškové kanalizace a
stávající stoky ponechány jako dešťové. Nové stoky splaškové kanalizace a stávající výusti jednotných
stok budou podchyceny navrhovaným nábřežním sběračem, do kterého bude zaústěn navrhovaný
výtlačný řad z obce Prusinovice. Jižně od areálu zemědělské výroby je kanalizační sběrač zaústěn do
již zrealizované čerpací stanice, pomocí které budou výtlačným řadem odváděny splaškové odpadní
vody do kanalizační sítě města Holešova. Čerpací stanice je společná pro odpadní vody z obce Prusinovice. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům.
 Navržené plochy individuálního bydlení 16, 19 a 331 budou odkanalizovány navrhova-nými
stokami jednotné kanalizace.
 Navržené plochy individuálního bydlení 15, 18, 21 a 22 budou odkanalizovány stávajícími (případně rekonstruovanými) stokami jednotné kanalizace.
 Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným
účelům, např. k zalévání zeleně a zahrad.
 Areál zemědělské výroby bude i nadále odkanalizován systémem oddílné kanalizace, kde splaškové odpadní vody jsou spolu s odpadními vodami z živočišné výroby jímány v jímkách na vyvážení.
 Množství extravilánových vod bude eliminováno krajinnými úpravami, které budou provedeny
v rámci pozemkových úprav. Extravilánové vody z území jihovýchodně zastavěného území budou
odváděny navrhovaným záchytným příkopem (plocha 326), který bude přes navrhovaný lapač splavenin úsekem navrhované dešťové kanalizace zaústěn do dešťové kanalizace místní části Tučapy.
5. Količín

Odkanalizování městské části Količín je navrženo jednotným kanalizačním systémem, do kterého
budou přiváděny i splaškové odpadní vody, resp. ředěné odpadní vody z obcí Rymice, Roštění, Němčice, Kostelec u Holešova vč. místní části Karlovic. Pomocí navržené čerpací stanice, která je situována pod zastavěným územím MČ Količín, budou splaškové odpadní vody navrhovaným výtlačným
řadem dopravovány kanalizačního systému města Holešova a tím na ČOV Holešov – Všetuly. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům.
 Navržené plochy individuálního bydlení 8 – 10, 12 – 14 a 346 budou odkanalizovány navrhovanými stokami jednotné kanalizace.
 Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným
účelům, např. k zalévání zeleně a zahrad.
 Navržená plocha smíšená výrobní 66 bude odkanalizována systémem oddílné kanalizace, s jímáním splaškových odpadních vod v nepropustné jímce na vyvážení. Navržená plocha smíšená
výrobní 67 bude odkanalizována částečně stávající stokou jednotné kanalizace a částečně navrhovanou stokou jednotné kanalizace.
 Areál zemědělské výroby bude i nadále odkanalizován systémem oddílné kanalizace, kde splaškové odpadní vody jsou spolu s odpadními vodami z živočišné výroby jímány v jímkách na vyvážení.
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3. Zásobování plynem

a) Stávající systém zásobování plynem
1. Holešov, Všetuly

Katastrálním územím Holešov a Všetuly prochází trasy VTL plynovodů. Jižně zastavěného území
města Holešova a městské části Všetuly, ve směru západ – východ, prochází VTL plynovody
DN300/PN40 Hulín – OPS Holešov a DN150/PN40 OPS Holešov – Kasárna Holešov s odbočujícími
VTL plynovody – VTL plynovodem DN100/PN100 JMP Všetuly pro regulační stanici RS Všetuly
VTL/STL 1200/2/1-440, VTL plynovodem DN150/PN40 Sfinx Všetuly pro regulační stanici RS Sfinx
2000 m3, VTL plynovodem DN150/PN40 Holešov u letiště – k RS Tovární pro regulační stanici RS
Tovární VTL/STL/NTL 1500/2/2-440, VTL plynovodem DN150/PN40 Holešov – Horní Lapač a VTL
plynovodem DN150/PN40 Kasárna Holešov – k RS Zlínská pro regulační stanici RS Zlínská
VTL/STL/NTL 3000/2/2-440. Katastrálním územím Holešov, jihovýchodně zastavěného území města
Holešova, prochází ve směru jihozápad - severovýchod VTL plynovod DN150/PN40 Kasárna Holešov
- Bystřice pod Hostýnem.
Zásobování objektů bytové zástavby, objektů občanské a technické vybavenosti i areálů průmyslové výroby zemním plynem je ve městě Holešov, včetně městské části Všetuly, řešeno středotlakými
i nízkotlakými plynovodními řady.
Do STL plynovodní sítě města Holešov, včetně městské části Všetuly, je zemní plyn dodáván z
regulačních stanic RS Všetuly VTL/STL 1200/2/1-440, RS Tovární VTL/STL/NTL 1500/2/2-440 a z
RS Zlínská VTL/STL/NTL 3000/2/2-440. Středotlaká rozvodná plynovodní síť je provozována pod
tlakem 0,14 MPa.
Z regulačních stanic RS Tovární VTL/STL/NTL 1500/2/2-440 a z RS Zlínská VTL/STL/NTL
3000/2/2-440 je zemní plyn dodáván i do NTL rozvodné plynovodní sítě. Na STL rozvodné
plynovodní síti je vybudováno 6 ks regulačních stanic STL/NTL - RS Palackého 500/1/1-416, RS
Novosady 500/1/1-416, RS Havlíčkova 600/1/1-416, RS Ovocná 500/1/1-416, RS Přerovská
1200/1/1-416 a RS Masarykova – podzemní 3000/1/1-416. Na STL rozvodné plynovodní síti jsou
osazeny sdružené regulátory – 2 x Al.z – Holešov (ul. Vítězství), 2 x Regal3VSX – Všetuly (ul. Za
Vodou) a 2 x Regal3VSX – Všetuly (ul. Za Cukrovarem). Nízkotlaká rozvodná plynovodní síť je
provozována pod tlakem 2,1 kPa.
2. Dobrotice

Katastrálním územím Dobrotice, východně zastavěného území MČ Dobrotice, ve směru JZ - SV,
dále pak severovýchodně zastavěného území ve směru JV - SZ, prochází trasa VTL plynovo-du
DN150/PN40 Kasárna Holešov - Bystřice pod Hostýnem, ze kterého odbočují VTL plynovody – VTL
plynovod DN80/PN40 Cihelna Žopy pro regulační stanici Cihelna Žopy - 300 m3/hod, VTL plynovod
DN80/PN40 Jankovice obec a VTL plynovod DN80/PN40 Dobrotice obec pro regulační stanici
Dobrotice obec VTL/STL 500/1/1-440. Severně od zastavěného území MČ Dobrotice je situováno
zařízení katodické ochrany VTL plynovodů.
Zásobování objektů bytové zástavby, objektů občanské a technické vybavenosti MČ Dobrotice
zemním plynem je řešeno středotlakou plynovodní sítí, do které je zemní plyn dodáván z regulační
stanice Dobrotice obec VTL/STL 500/1/1-440, která je situována severně od zastavěného území MČ
Dobrotice. STL plynovodní síť je provozována pod tlakem 0,10 MPa.
3. Žopy

Západní částí k.ú. Žopy, ve směru JZ - SV, jih - sever a dále opět ve směru JZ - SV, prochází trasa
VTL plynovodu DN150/PN40 Kasárna Holešov - Bystřice pod Hostýnem, ze kterého odbočují VTL
plynovody – VTL plynovod DN80/PN40 Přílepy obec, VTL plynovod DN80/PN40 Žopy obec pro
regulační stanici Žopy VTL/STL 365/2/1-440 a VTL plynovod DN80/PN40 Cihelna Žopy.
Zásobování objektů bytové zástavby, objektů občanské a technické vybavenosti MČ Žopy zemním
plynem je řešeno středotlakou plynovodní sítí, do které je zemní plyn dodáván z regulační stanice
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Žopy VTL/STL 365/2/1-440, která je situována západně od zastavěného území MČ Žopy. STL
plynovodní síť je provozována pod tlakem 0,10 MPa.
4. Tučapy

Zásobování objektů bytové zástavby, objektů občanské a technické vybavenosti MČ Tučapy
zemním plynem je řešeno středotlakou plynovodní sítí, do které je zemní plyn dodáván ze STL rozvodné plynovodní sítě města Holešov, která je provozována pod tlakem 0,14 MPa.
5. Količín

Zásobování objektů bytové zástavby, objektů občanské a technické vybavenosti MČ Količín zemním plynem je řešeno středotlakou plynovodní sítí, do které je zemní plyn dodáván ze STL rozvodné
plynovodní sítě města Holešov, která je provozována pod tlakem 0,14 MPa. Na STL rozvodnou plynovodní síť MČ Količín navazuje STL plynovod D110 pro zásobování zemním plynem obce Rymice.

b) Odůvodnění navrženého řešení
1. Holešov, Všetuly

Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování města Holešov a MČ Všetuly
zemním plynem a respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem. Jednotlivé nemovitosti, které jsou napojeny na STL rozvodnou plynovodní síť, budou i
nadále zemním plynem zásobovány pomocí domovních regulátorů tlaku. STL plynovodní síť města
Holešov a MČ Všetuly bude i nadále provozována pod tlakem 0,14 MPa. NTL plynovodní síť města
Holešov a MČ Všetuly bude i nadále provozována pod tlakem 2,1 kPa. Dle potřeby bude postupně
prováděna rekonstrukce nejstarších úseků stávajících plynovodních řadů.
 Navržené plochy individuálního bydlení 2, 358, 360 a 402 budou zásobovány ze stávajících STL
plynovodních řadů, navržené plochy 6 a 377 budou zásobovány částečně ze stávajících STL
plynovodních řadů, částečně z navrhovaných STL plynovodních řadů, navržené plochy 7, 323 a
376 budou zásobovány zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů.
 Navržené plochy pro rekreaci 34 a 35 nebudou zemním plynem zásobovány.
 Navržená plocha pro občanské vybavení 38 bude zásobována plynem napojením na stávající
sportovní areál, navržené plochy 42 a 45 budou zásobovány částečně ze stávajících STL plynovodních řadů, částečně z navrhovaných STL plynovodních řadů. Navržená plocha pro občanské
vybavení 405 bude zásobována ze stávajícího STL plynovodního řadu.
 Navržené plochy smíšené obytné 49, 56, 58 budou zásobovány zemním plynem ze stávajících STL
plynovodních řadů, plochy 48, 51, 52, 55 – 57 a 345 budou zásobovány z navrhovaných STL
plynovodních řadů.
 Navržená plocha smíšená výrobní 60 bude zásobována zemním plynem z navrhovaného NTL plynovodního řadu, navržené plochy 61 a 63 z navrhovaných STL plynovodních řadů, plochy 59, 64,
344 a 412 budou zásobovány ze stávajících STL plynovodních řadů.
 Navržená plocha pro průmyslovou výrobu a skladování 77 bude zásobována z navrhovaného STL
plynovodního řadu, navržená plocha 78 bude zásobována ze stávajícího STL plynovodního řadu.
 Navržené plochy pro výrobu (průmyslová zóna) 74, 75, 76 a 421 budou zásobovány zemním
plynem v rámci plynofikace SPZ Holešov.
2. Dobrotice

Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování MČ Dobrotice zemním plynem a
respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem.
Jednotlivé nemovitosti budou zemním plynem zásobovány pomocí domovních regulátorů tlaku. STL
plynovodní síť MČ Dobrotice bude i nadále provozována pod tlakem 0,10 MPa.
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 Navržené plochy individuálního bydlení 26 a 337 budou zásobovány zemním plynem z navržených
STL plynovodních řadů, plochy 24, 25, 329 a 406 budou zásobovány částečně ze stávajících STL
plynovodních řadů.
 Navržené plochy pro rekreaci 36 a 37, 404 a plocha pro zemědělskou výrobu 349 nebudou zemním
plynem zásobovány.
3. Žopy

Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování MČ Žopy zemním plynem a
respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem. V souladu s koncepcí zásobování zemním plynem lokality Sadová, je navrhováno propojení STL rozvodné
plynovodní sítě města Holešova se stávající STL plynovodní sítí MČ Žopy. Po propojení STL plynovodních sítí bude stávající regulační stanice Žopy VTL/STL 365/2/1-440 zrušena. Jednotlivé nemovitosti budou zemním plynem zásobovány pomocí domovních regulátorů tlaku. STL plynovodní síť
MČ Žopy bude provozována pod tlakem 0,14 MPa.
 Navržené plochy individuálního bydlení 27 a 29 budou zásobovány zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů, plocha 28 bude zásobována ze stávajícího STL plynovodního řadu.
 Navržené plochy individuální rekreace 30 – 32 a plocha pro občanské vybavení 39 nebudou
zemním plynem zásobovány.
4. Tučapy

Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování MČ Tučapy zemním plynem a
respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem. Jednotlivé nemovitosti budou zemním plynem zásobovány pomocí domovních regulátorů tlaku. STL plynovodní síť MČ Tučapy bude i nadále provozována pod tlakem 0,14 MPa.
 Navržené plochy individuálního bydlení 15, 16, 19, 21, 22 a 331 budou zásobovány zemním
plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů, plocha 18 bude zásobována ze stávajícího STL
plynovodního řadu.
 Severně od Holešova a jihozápadně od Tučap jsou navrženy plochy 269, 275 - 280, určené pro
realizaci páteřního kanalizačního výtlaku odpadních vod ze sousední obce Bořenovice do kanalizační sítě města Holešova. V souběhu s tímto kanalizačním řadem je v uvedených plochách
současně navržen i nový STL plynovodní řad, který bude zajišťovat zásobování obce Bořenovice
zemním plynem.
5. Količín

Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování MČ Količín zemním plynem a
respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem. Jednotlivé nemovitosti budou zemním plynem zásobovány pomocí domovních regulátorů tlaku. STL plynovodní síť MČ Količín bude i nadále provozována pod tlakem 0,14 MPa.
 Navržené plochy pro bydlení 8 – 10, 12 – 14 a 346 budou zásobovány zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů.
 Navržené plochy smíšené výrobní 66 a 67 budou zásobovány ze stávajících STL plynovodních
řadů.

4. Zásobování elektrickou energií

a) Stávající systém zásobování elektrickou energií
1. Sítě velmi vysokého napětí

Těsně za severním okrajem k.ú. Tučapy prochází na sousedním k.ú. vedení velmi vysokého napětí
(VVN) 110 kV č. 573, které napájí rozvodnu Bystřice pod Hostýnem - Rychlov.
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Pro zajištění dostatečného množství elektrické energie pro SPZ Holešov byla na jihozápadním
okraji řešeného území realizována nová trasa vedení VVN Hulín – Holešov, která bude zajišťovat
zásobování nově zrealizované elektrické rozvodny VVN/VN.
2. Sítě vysokého napětí

Napájení trafostanic ve středu města Holešov je z kabelové sítě vysokého napětí (VN) 22kV. Okrajové části města a přilehlé místní části jsou nejvíce napájeny z venkovního vedení přes stožárové
trafostanice. Dispoziční vedení umožňuje vzájemné propojení, čímž je výrazně zvýšena kvalita dodávky elektrické energie především při eliminaci případných poruch na zařízení.
Vedení VN č. 44 napájí většinu města včetně průmyslových podniků a přilehlých městských částí
Količín, část Všetul, Tučapy, část Dobrotic a také sousední obec Bořenovice. Venkovní část vedení
propojuje rozvodny 110/22 kV Hulín a Rychlov. Zemní kabely jsou použity k napájení zděných
distribučních trafostanic ve městě a odběratelských trafostanic v jižní části města. Vedení VN č. 27
napájí východní část řešeného území – městské části Žopy a Dobrotice (část). Vedení VN č. 823 je
určeno k napájení průmyslových podniků v západní části města a především v místní části Všetuly. Ve
směru od rozvodny 110/22 kV Hulín je vedení venkovního provedení. Zemní kabely jsou použity k
napájení hlavně zděných odběratelských trafostanic v městské části Všetuly.
3. Transformační stanice 22/0,4 kV

Střed města je napájen soustavou zděných či kioskových trafostanic vzájemně propojených kabelovým vedením. Obdobně také v průmyslové části města jsou odběratelské trafostanice provedeny jako
zděné s kabelovými přívody. Okrajové části a přilehlé místní části jsou vesměs napájeny ze stožárových trafostanic, které jsou napájeny samostatnými přípojkami z venkovních vedení VN. Celkový
stav trafostanic pro stávající odběry elektrické energie je vyhovující. Odběratelé s většími nároky na
dodávku elektrické energie jak do velikosti odebíraného výkonu tak i do množství spotřebované
elektrické energie jsou napájeni samostatnými trafostanicemi
b) Odůvodnění navrženého řešení
1. Vedení VVN 110 kV

Pro zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie v regionu je v severní části řešeného území
navržena odbočka z vedení VVN č. 573. Zpřesněný koridor ze ZÚR ZK, určený pro výstavbu tohoto
vedení je zakreslen ve výkresové části jako plochy 68, 271 – 274 a 278. Současně je na severním
okraji Holešova navržena plocha 71, určená pro realizaci nové elektrické rozvodny VVN/VN Holešov.
2. Vedení VN 22kV

Územní plán stabilizuje převážnou část stávajících linek vedení vysokého napětí VN 22 kV.
Pro zajištění dostatečné dodávky elektrické energie je navržena plocha 248 pro přívodní vedení VN
22 kV a novou trafostanici jižně od městské části Količín (pro navrženou plochu bydlení 14). V západní a jižní části k.ú. Tučapy jsou navrženy plochy 288, 296 a 326 pro přívodní vedení VN 22 kV a
novou trafostanici. Na severovýchodním okraji městské části Dobrotice je navržena plocha 256 pro
přívodní vedení VN 22 kV a novou trafostanici. Jižně od městské části Žopy je navržena plocha 254
pro přívodní vedení VN 22 kV a novou trafostanici.
3. Trafostanice VN/NN

Rozmístění stávajících trafostanic je v řešeném území vyhovující a není uvažováno s jejich změnou. Trafostanice budou pro pokrytí nárůstu výkonu přezbrojeny na vyšší výkon. Pro zajištění dostatečného množství energie je navrženo celkem 15 nových trafostanic, které budou realizovány
v návaznosti na požadavky ze strany odběratelů případně investorů jednotlivých lokalit.
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Tab. B.2. Přehled navržených trafostanic v řešeném území
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

název
Holešov – U řeky
Holešov - Bytovky u řeky
Holešov – U zámku
Všetuly – K Rymicím
Holešov – K Žopům
Holešov – Sadová II
Holešov – K letišti
Holešov – Ton II
Všetuly – Výroba I
Všetuly – Výroba II
Všetuly – Polní
Tučapy – U křížku
Količín – U dvora
Dobrotice – U dráhy
Žopy - Jih

plocha / lokalita
48 / Za Kozrálovem
Novosady
Holajka
57 / Za Kozrálovem
Ul. Bezručova
55 / Sadová
42 / U Letiště
TON
78 / průmyslový okrsek
344 / průmyslový okrsek
45 / u Benziny
Tučapy - východ
Količín - východ
Dobrotice - východ
27 / Za školkou

4. Návrh zásobování navržených ploch

Zajištění elektrické energie pro nově navržené plochy individuálního bydlení, plochy smíšené
obytné a plochy občanské vybavenosti bude řešeno v návaznosti na optimální provoz energetických
rozvodů.
V plochách, které jsou určeny pro dostavbu ve stávajících prolukách, bude napojení jednotlivých
objektů samostatnými přípojkami převážně ze stávajících rozvodů sítě nízkého napětí (NN). V případě
potřeby může být v souvislosti se zajištěním kvalitní dodávky elektrické energie řešeno posílení
stávajících rozvodů NN.
V rámci navržených ploch individuálního a hromadného bydlení a v navržených plochách smíšených obytných a plochách pro občanskou vybavenost bude provedena výstavba nových rozvodů sítě
NN převážně v kabelovém provedení. V případě nutnosti bude také provedena výstavba nových
trafostanic včetně přívodního vedení VN 22 kV. Pro vybrané plochy budou zpracovány studie (viz
kapitola 7. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií
v textové části Územního plánu), v nichž bude upřesněn způsob zajištění elektrické energie v návaznosti na požadavky distributora.
Jednotlivé požadavky na elektrický výkon pro plochy a objekty určené pro výrobu, je třeba individuálně projednat s distributorem elektrické energie. V případě nutnosti budou energeticky náročné
objekty napájeny samostatnými trafostanicemi či samostatnými vývody ze stávajících trafostanic.
V případě požadovaného napájení z hladiny VN 22 kV, budou vždy budovány samostatné odběratelské trafostanice.
Zajištění elektrické energie pro SPZ Holešov bylo řešeno v samostatné dokumentaci, v rámci níž
byla na západním okraji SPZ navržena nová rozvodna 110/22 kV s navazující soustavou kabelových
rozvodů VN 22 kV a trafostanicemi. Elektrická rozvodna 110/22 kV již byla realizována.
Navržené přeložky kmenových venkovních vedení VN 22 kV jsou zakresleny v grafické části
územního plánu. Pro vedení mimo zastavěné území je vždy vymezena samostatná plocha. V rámci
jednotlivých navržených ploch lze při zachování technického provedení vedení VN, v souladu se stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola 6 textové části
Územního plánu) v rámci podmínek přípustného využití ploch, provést dílčí změny tras vedení VN,
pokud nedojde ze strany distributora k souhlasu s jiným technickým provedením.
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5. Zásobování teplem

a) Stávající systém zásobování teplem
Decentralizovaná teplofikace je uplatněna u individuální bytové a občanské zástavby. Komfort
teplofikace si určují sami uživatelé dle svých ekonomických a ekologických úvah, technických možností objektů a dostupnost prvotních energií. Centralizovaná teplofikace je využita u vícebytové
zástavby, komplexní bytové a občanské zástavby a u průmyslové zástavby. Kvalita této teplofikace je
různá z hlediska energetického i ekologického a je silně ovlivňována tržními podmínkami. V řešeném
území se nacházejí sídliště bytových domů i průmyslové areály, které svým rozsahem i situačním
seskupením mají předpoklady pro vyšší formu centralizované teplofikace z jednoho centrálního zdroje
tepla (CZT.)
Energie používané v řešeném území k výrobě tepla jsou běžně dostupné druhy pevných paliv (uhlí,
dříví, brikety, koks), tekutá paliva (LTO, TTO), plyn a elektřina. Ojediněle jsou využívány sluneční
kolektory k ohřevu TUV. Ve městě je vybudován systém CZT, který ale zásobuje pouze malou část
městské zástavby. Původně rozsáhlá síť CZT byla v 90. letech minulého století ve značné míře
nahrazena blokovými kotelnami, využívajícími jako topné médium zemní plyn.
V řešeném území města Holešov působí 3 velcí provozovatelé zdrojů tepla v soustavě CZT: TONENERGO a.s. (111 000 GJ/rok), Tepelné hospodářství Holešov, s.r.o. (58 000 GJ/rok), Letiště + další
menší provozovatelé (13 500 GJ/rok).
Komunální a bytový sektor dnes zásobuje z plynového zdroje Tepelné hospodářství Holešov, s.r.o.
Vlastníkem je město Holešov. Ze tří velkých plynových zdrojů je zásobeno 1202 bytů a z malých
plynových zdrojů je zásobeno 1690 bytů. U ostatních obcí je zásobování teplem řešeno domovními,
případně objektovými kotelnami, u rozptýlené a bytové výstavby ústředním vytápěním a lokálními
topidly. Jako palivo je používán zemní plyn, dřevo, elektrická energie, hnědé uhlí a koks. Návrat k
tuhým palivům negativně ovlivňuje životní prostředí.
b) Rozvoj systému CZT
Systém CZT nese plně znaky extenzivního rozvoje měst v 60. až 80. letech. Přinesl určitou modernizaci v tom, že odboural u nové výstavby a stávajících domů, které se na tento systém připojily,
lokální vytápění a domovní kotelny. K rozvoji tohoto systému vedla i skutečnost, že cena tepla pro
domácnosti nebyla tržní a neodpovídala výrobním nákladům. Cenu tepla tak dotoval stát. S rozvojem
teplárenství a zavedením tržního hospodářství došlo k prudkému nárůstu ceny tepla. Navíc jednotlivé
systémy CZT (tzn. kotelna, rozvody tepla a případné výměníkové stanice) jsou zatíženy vysokými
odpisy, které zahrnují investice většinou předimenzovaných zdrojů a rozvodů. Z tohoto důvodu je
cena tepla vyšší, než u lokálních zdrojů a domovních kotelen. Přesto je vhodné tyto systémy zachovávat a modernizovat, a to především z environmentálního hlediska.
c) Decentralizované zdroje tepla
Převažující část bytového fondu i objektů občanské a technické vybavenosti města Holešov, které
nejsou napojeny na centrální zásobování teplem je teplofikována převážně na bázi plynu. Příprava
topné vody pro ústřední vytápění a příprava teplé užitkové vody v rodinných domcích a objektech
občanské a technické vybavenosti je realizována v plynových kotelnách těchto objektů, tedy decentralizovaně - v místech spotřeby.
Individuální bytová zástavba v jednotlivých místních částech je teplofikovaná různě, jak z hlediska
otopných systémů (lokální, ústřední), tak z hlediska použitých energií. Stará obytná zástavba používá
k vytápění převážně lokální topidla. Ve většině domů lze využívat všechny druhy dostupných energií
tj. pevná paliva, kapalná paliva a elektřinu. Podíl používání jednotlivých energií nelze stanovit, neboť
se průběžně mění v závislosti na modernizaci domácností, technických možnostech domů i na cenové
dostupnosti energií. Novější bytová zástavba je již teplofikovaná moderními způsoby, které umožňují
efektivně zužitkovat použité energie. Příprava jídel je pak orientovaná na plynové nebo elektrické
spotřebiče v závislosti na technickém vybavení domů. Provozovatelé topných zdrojů u občanské
vybavenosti a ve výrobní sféře mají své centralizované systémy v rámci svých objektů a areálů.
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Jednou ze základních priorit při vytěsňování uhelných paliv z energetické bilance spotřebitelů by
mělo být využívání obnovitelných zdrojů energie – např. energetické biomasy či jakostních biopaliv.
6. Nakládání s odpady

a) Stávající způsob odstraňování komunálního odpadu
Pro správní území města Holešov od 1. října 2010 platí nová obecně závazná vyhláška města Holešova č.2/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. Od 1.3.2011 je v areálu Technických služeb Holešov s.r.o. na Květné ulici otevřeno odpadové centrum.
Sběr komunálního odpadu je v řešeném území města Holešova je prováděn do popelnicových
nádob velikosti 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l. Pravidelný svoz popelnicových nádob je zajišťován specializovanou firmou 1 x týdně. Svoz komunálního odpadu je prováděn na řízenou skládku Bystřice
pod Hostýnem. Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou trvale umístěny v odpadovém centru. Dle
finančních možností jsou na veřejném prostranství přistavovány kontejnery na odpad ze zahrádek,
které jsou ve vyhlášených termínech odváženy specializovanou firmou. Nebezpečný odpad je ukládán
do kontejnerů, které jsou umístěny v odpadovém centru v ulici Květná.
b) Navržené řešení
Stávající způsob odstraňování komunálního odpadu zůstane zachován i do budoucna.
 Na jižním okraji města Holešova je v ulici Květná navržena plocha 69, určená pro rozšíření
stávajícího Odpadového centra.
 Na severním okraji města Holešova je navržena plocha 70, určená pro rozšíření stávající plochy
využívané pro nakládání s odpady.
c) Skládky
Ve východní části katastrálního území Holešov, v těsné blízkosti silnice III/49012 - směr Žopy, v
prostoru morfologické deprese, která vznikla těžbou cihlářských hlín, byla provozována skládka “U
Žop”, nyní označovaná jako Cihelna. Skládka byla v provozu několik desítek let a byl zde deponován
jak odpad z komunální sféry, tak i odpad z průmyslových závodů. Starší část skládky o ploše cca 2,50
ha byla rekultivována a plochy jsou užívány jako zahrádkářská osada. Následně byla rekultivována i
předposlední etapa skládkování o ploše cca 1,30 ha. Zbývající část skládky byla rekultivována v roce
2000.
Další skládky se nacházely: v k.ú. Holešov – lokalita Na Chrástí - severně od Holešova; v k.ú.
Všetuly lokalita Za statkem (Trávníky) - na SZ okraji Všetul; v k.ú. Količín lokalita Hlliník – severně
od Količína. V lokalitách Cihelna i Hlíník proběhla rekultivace, nebyla však provedena jejich asanace).
d) Území ekologických rizik
Jako území ekologických zátěží jsou v k.ú. Holešov vyznačeny lokality průmyslové výroby
MOPAS a LOANA.
Také všechny výše uvedené lokality, kde v minulosti bylo prováděno skládkování, jsou vyznačeny
jako území ekologických rizik.
V kapitolách 2 a 6 Textové části Územního plánu jsou stanoveny podmínky pro eliminaci starých
ekologických zátěží. Plochy, které jsou označeny jako území ekologických rizik, jsou vyznačeny v
Koordinačním výkresu grafické části Odůvodnění.
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c) Občanské vybavení
Druhové zastoupení stávající občanské vybavení je jak pro vlastní správní území, tak i širší území
mikroregionu, postačující, bez výraznějších disproporcí. Územní rozložení jednotlivých druhů
občanského vybavení (OV) je však v řešeném území značně nerovnoměrné. V historickém jádru je
kumulována většina OV, v ostatních městských částech je značně poddimenzována (chybí především
zařízení základního školství, zdravotnictví a služby). Nerovnoměrné prostorové (územní) rozložení
vybavenosti vyžaduje značné saldo dojíždění. Vzhledem k velikosti jednotlivých městských částí a
jejich relativní blízkosti k Holešovu, nejsou v městských částech Količín, Tučapy a Dobrotice
navrženy žádné nové plochy pro občanské vybavení. V Holešově a Žopech jsou navrženy dvě nové
plochy pro sportovně-rekreační a relaxační aktivity. V jižní části Holešova a na západním okraji
Všetul jsou navrženy dvě plochy pro komerční občanské vybavení. Velmi důležitý bude v oblasti
služeb a vyššího občanského vybavení vztah zejména k okresnímu městu Kroměříži a krajskému
městu Zlínu, neboť tato města nabízí mnoho služeb nad rámec standardu Holešova.
Stávající občanské vybavení je jak pro vlastní správní území, tak i širší území mikroregionu, postačující, bez výraznějších disproporcí. Proto je na této úrovni navrženo pouze doplnění občanského
vybavení v částečně deficitním segmentu sportovně-rekreačních a relaxačních aktivit. Jsou navrženy
dvě nové rozvojové plochy pro sport. Plocha 38 je určena pro výstavbu sportovní haly v Americkém
parku, kde tak budou rozšířeny stávající plochy sportu, užívané pro házenou. Plocha 39 je navržena na
východním okraji městské části Žopy a měla by sloužit jako cvičné golfové odpaliště (s ohledem na
velikost plochy zde nelze realizovat golfové hřiště), v návaznosti na stávající sportovní a kulturní
areál. Část plochy 38 je převzatým záměrem z původního územního plánu.
Mezi sídlištěm U Letiště a připravovanou průmyslovou zónou je navržena plocha 42, která by měla
doplnit deficitní plochy občanského vybavení v této části města. V místní části Všetuly je v návaznosti
na stávající průmyslový okrsek navržena plocha 45 pro komerční občanské vybavení. Jedná se o
převzatý záměr z původního územního plánu.
Jihozápadně od městského centra je v území stávající smíšené výroby navržená plocha komerčního
občanského vybavení (OK) 405. Cílem je vymístění výrobní činnosti z území s dominující funkcí
občanské vybavenosti a smíšené obytné zástavby.
Podrobný popis všech ploch navržených pro občanské vybavení je uveden v kapitole 4, podkapitole
4.4, oddílu 4.4.1, písm. b) bodě 3. Plochy občanského vybavení této textové části Odůvodnění.

d) Veřejná prostranství
Veřejným prostranstvím se v řešeném území města Holešova vymezují všechna náměstí, návesní
prostory, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Ulice nebo veřejná prostranství
budou primárně plnit dopravně komunikační funkci, tj. zajišťovat přístup ke stavebním objektům nebo
pozemkům.
Podrobný popis všech ploch navržených pro veřejná prostranství je uveden v kapitole 4, podkapitole
4.4, oddílu 4.4.1, písm. b) bodě 7. Plochy veřejných prostranství této textové části Odůvodnění.
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3.5.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin apod.
a) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití
Řešené území leží na rozhraní rovinaté Hané a nastupujícího kopcovitého Valašska. Převážná část
území představuje kulturní zemědělskou krajinu, v severovýchodní části území dominují lesní porosty.
Přechod mezi zemědělskou a lesní krajinou je poměrně velmi kontrastní. Zvláště niva řeky Rusavy a
přilehlá pahorkatina je prakticky odlesněna a zorněna. Značné plochy zabírají sídla se zahradai. Převažuje agrární krajina s ostrůvky malých polních lesíků, břehovými porosty vodotečí a dopro-vodnou
zelení komunikací. Trvalé travní porosty se sady se vyskytují pouze v malém rozsahu. Příznivější stav
je v severní a východní části území s nepoměrně vyšším zastoupením lesů. Podstatných změn, a to v
negativním smyslu, doznal vodní režim krajiny, kdy voda není v krajině zadržována, ale prostřednictvím meliorací a napřímených regulovaných vodních toku je rychle odváděna z krajiny. Z hlediska
ochrany a vytváření přirozeného genofondu krajiny nejsou ve značné části území příliš dobré podmínky, a to převážně v jižní, jihovýchodní, západní a severozápadní části území. V tomto území nejsou
příliš dobré podmínky, především v důsledku intenzivního zemědělského využívání pozemků, které
zatím neumožňuje vytvoření spojité sítě jednotlivých krajinných segmentů zeleně a jejich propojení s
ekologicky stabilními lesními společenstvy. V budoucnu je nezbytné zvýšit diverzitu krajiny, realizovat protierozní ochranu a posílení retenční schopnosti řešeného území s cílem zvýšení ekologické
stability území a harmonizace krajinného rázu.
Podrobný popis koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití je uveden v kapitole 5 Koncepce uspořádání krajiny v textové části Územního
plánu, v kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. c), bodě 2.4. Uspořádání zemědělského
půdního fondu a ekologická stabilita krajiny této textové části Odůvodnění, a také níže v této
podkapitole, oddílu 3.5.11, písm. d), bod 1. Ochrana a tvorba přírody a krajiny.

b) Územní systém ekologické stability
Podrobný popis vymezení a návrhu ploch územního systému ekologické stability je uveden níže
v této podkapitole v oddílu 3.5.11, písm. d), bod 2. Územní systém ekologické stability, v kapitole 5
Koncepce uspořádání krajiny v textové části Územního plánu, a také v kapitole 4, podkapitole 4.4,
oddílu 4.4.1, písm. b), body: 16. Plochy krajinné zeleně a 17. Plochy přírodní této textové části
Odůvodnění.

c) Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi
Podrobný popis návrhu opatření pro zvýšení prostupnosti krajiny a protierozních opatření je uveden
v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části Územního plánu, v kapitole 4, podkapitole
4.4, oddílu 4.4.1, písm. c), bodě 2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita
krajiny této textové části Odůvodnění, a také níže v této podkapitole v oddílu 3.5.11, písm. b) Vodní
režim.

d) Rekreace
Podrobný popis rekreačních aktivit a souvisejícího cestovního ruchu je uveden výše v této
podkapitole v oddílu 3.5.3, písm. c) Rekreace a cestovní ruch, a také níže v této podkapitole v oddílu
3.5.11, písm. i) Rekreace.
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e) Dobývání nerostných surovin
V západní části katastrálního území Žopy jsou evidována dvě výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin (cihlářské hlíny) a těžený stanovený dobývací prostor (DP). Návrhem řešení jsou
uvedené zdroje nerostných surovin respektovány. Pro těžbu je navržena plocha 119. Další doplňující
informace jsou uvedeny níže v oddílu 3.5.11, písm. a) Horninové prostředí a geologie této textové
části Odůvodnění.

3.5.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu
a) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
1. Plochy s rozdílným způsobem využití

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je uvedeno v textové části
Územního plánu v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
(dále jen kapitole 6 Územního plánu), podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (PRZV), stanovené pro
jednotlivé typy ploch, se vztahují vždy na všechny plochy daného typu, tj. na plochy stabilizované
(stavové) i plochy změn (návrhové).
Stanovení podmínek vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění, zejména § 3 – 19 a z Katalogu jevů závazné metodiky Sjednocení dÚP HKH
2007, kde jsou předepsány jednotlivé PRZV, které mohou být obsaženy v územním plánu. Ve
stanovení podmínek PRZV je v hlavním využití uvedeno pouze jedno využití, tj. převažující funkce a
v přípustném, resp. podmíněně přípustném využití, jsou uváděny ostatní činnosti nebo funkce.
Nad rámec výše uvedené vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezuje územní plán PRVZ: Plochy výroby a
skladování – průmyslová zóna (V). Tato plocha byla usnesením vlády ČR č. 1100 dne 31.8.2005
zařazena mezi strategické průmyslové zóny ČR, jejichž budování a obsazování musí probíhat v souladu s Programem na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury z roku 2006. Z tohoto
důvodu byla územním plánem vymezena nová plocha s rozdílným způsobem využití, která definuje
hlavní, přípustné a nepřípustné využití na základě tohoto programu a umožňuje tak využívání podpory
pro vytváření nových pracovních míst.

1. Vymezení pojmů

Ve stanovených podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se kromě jiného
vyskytuji i následující pojmy, které jsou ad hoc definovány pro Územní plán Holešov.
a) Činnosti
 Bydlení je druh činnosti, zajišťující uspokojování základních lidských potřeb, zejména přístřeší,
bezpečí a soukromí. Pro potřeby tohoto územního plánu je individuálním bydlením chápáno
bydlení v rodinných domech a hromadným bydlením bydlení v bytových domech.
 Smíšeným bydlením se rozumí koexistence (společný výskyt) bydlení (individuálního, hromadného
nebo individuálního a hromadného) s občanským vybavením.
 Smíšeným bydlením v centrální zóně se rozumí koexistence (společný výskyt) bydlení (individuálního, hromadného nebo individuálního a hromadného), občanského vybavení, služeb celoměstského či nadměstského významu, nerušící a neobtěžující výroby v území centrální části města s
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různorodou funkční skladbou, převážně ve víceúčelových (polyfunkčních) objektech, jejichž
výšková hladina zástavby nepřesahuje 3 nadzemní podlaží.
Smíšeným bydlením městského charakteru se rozumí koexistence (společný výskyt), bydlení (individuálního, hromadného nebo individuálního a hromadného), občanského vybavení, služeb
místního nebo celoměstského významu, nerušící a neobtěžující výroby v území navazujícím na
centrální část města s různorodou funkční skladbou, převážně ve víceúčelových (polyfunkčních)
objektech.
Službou se rozumí podnikatelská činnost uskutečňovaná pro příjemce, který ji nevyužívá pro
vlastní podnikání. Služby se člení na věcné služby, tj. cizí činnosti, které se týkají věcí (hmotných
statků) obnovují je nebo je zlepšují (např. opravy věcí) a osobní služby, tj. cizí činnosti, které se
týkají člověka (např. kadeřnictví). Služby nelze skladovat.
Strategickými službami se rozumí aktivity vyznačující se návazností na informační technologie,
zejména pak centra zákaznické podpory, centra sdílených služeb, centra pro vývoj softwaru, centra
pro informační a telekomunikační technologie
Výrobou nebo výrobní činností se rozumí činnosti směřující ke zhotovování věcných statků a
služeb, sloužících k uspokojování lidských potřeb.
Zemědělskou výrobou se rozumí zpravidla hromadná rostlinná nebo živočišná zemědělská výroba
realizovaná ve specializovaných zemědělských areálech. Aktivity hromadné zemědělské výroby
zpravidla vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštních předpisů.
Specifickou zemědělskou výrobou malovýrobního charakteru se rozumí pěstitelská nebo chovatelská činnost provozovaná malovýrobním způsobem v samostatných objektech, které jsou dle
Katastru nemovitostí evidovány zpravidla jako objekty „bez čísla popisného/evidenčního – jiná
stavba“, umístěných v plochách soukromých zahrad nebo záhumenků vymezených v nezastavěném
území, nebo na samostatných plochách zahrad či záhumenků. Výměra (zastavěná plocha)
jednotlivých objektů by neměla přesahovat 50 m2.
Průmyslovou výrobou se rozumí hromadná tovární (velkosériová) výroba v plošně rozsáhlých
areálech s rozvinutou vnitropodnikovou dopravou. Aktivity průmyslové výroby zpravidla vyžadují
posouzení vlivu na životní prostře dí podle zvláštních předpisů.
Skladováním se rozumí činnosti zajišťující uchovávání věcných statků v nezměněném stavu.
Lehkým průmyslem se rozumí výrobní činnost zpravidla orientovaná na spotřebitele (tzn. většina
výrobků lehkého průmyslu je vyráběna/určena přímo pro koncové spotřebitele, než na meziprodukty k dalšímu zpracování). Lehký průmysl vyrábí především malé spotřební zboží (zboží
krátkodobé spotřeby, movité věci prodávané maloobchodním způsobem, včetně zboží dlouhodobé
spotřeby. Lehký průmysl je výrobní činnost, která používá menší množství částečně zpracovaného
materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží. Příkladem lehkého
průmyslu je výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů.
Zpracovatelským průmyslem se rozumí mechanická, fyzikální nebo chemická přeměna materi-álů,
substancí nebo komponentů na nové produkty. Transformované materiály, substance nebo
komponenty jsou surovinami, které jsou produktem zemědělství, lesnictví, rybolovu, dolování nebo
těžby, jakožto i produkty jiných výrobních činností (viz Odvětvová klasifikace ekonomických
činností CZ_NACE).
Smíšenou výrobou se rozumí podnikatelská nezemědělská, převážně malosériová výrobní činnost,
provozovaná v plošně menších areálech (např. lehký průmysl, řemeslná výroba, živnostenské
provozovny, služby), přičemž její charakter nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí výrobní
plochy/areálu.
Malovýrobou se rozumí výroba v malém rozsahu, zemědělského nebo řemeslného charakteru,
typická vysokým podílem vlastní práce samostatně hospodařících rolníků nebo (drobných)
řemeslníků/živnostníků, případně i jejich rodinných příslušníků, která je provozována obvykle v
objektech nebo na plochách přímo souvisejících s vlastním (individuálním) bydlením.
Drobnou pěstitelskou činností se rozumí pěstování plodin a produktů samozásobitelského
charakteru.
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 Podnikatelskou činností se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
 Podnikatelskou činností nerušícího a neobtěžujícího charakteru se rozumí taková výrobní činnost,
včetně služeb, která svými účinky a vlivy neomezuje, neobtěžuje a neohrožuje životní prostředí a
obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí zejména hlukem, emisemi, zápachem a
vibracemi nad míru obvyklou (přiměřenou místním poměrům) a je slučitelná s charakterem území.
Podnikatelská činnost nerušícího a neobtěžujícího charakteru nezahrnuje skladování, zemědělskou
ani průmyslovou výrobu.
 Pojmem Činnosti, které mohou ohrozit povrchové a podzemní vody se rozumí činnosti související
se stavbami uvedenými v ust.§ 24 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění.
b) Funkční složky a vybrané plochy s rozdílným způsobem využití
 Občanské vybavení je jednou ze základních urbanistických funkčních složek. Je představováno
rozsáhlým souborem zařízení, sahajících od správy a administrativy, přes služby, až po školství a
výchovu. Cílem rozvoje této obslužné funkce je zvýšení standardu kvality a pohotovosti všech
služeb, které občanské vybavení nabízí obyvatelům sídla i těm, kteří za službami dojíždějí.
 Veřejným občanským vybavením se rozumí stavby, zařízení a pozemky sloužící zejména pro
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a
ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.
 Komerčním občanským vybavením se rozumí stavby, zařízení a pozemky sloužící zejména pro
zařízení maloobchodu, ubytování a veřejného stravování, zařízení služeb, provozovaných na
komerční (obchodní) bázi, případně vybraných zařízení administrativy.
 Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobní a podnikatelskou činnost
(např. lehký průmysl, řemeslná výroba, živnostenské provozovny, služby) přičemž jejich charakter
nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí výrobní plochy/areálu a dále pozemky související
dopravní a technické infrastruktury.
 Technologickým centrem se rozumí inovační aktivity, týkající se high-tech výrobků a technologií
úzce vázaných na výrobu.
 Zahrádkářskou chatou se rozumí stavba o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a
do 5 m výšky, s možností podsklepení, která je určena pro zahrádkářskou činnost ve vymezených
zahrádkářských osadách.
 Dopravní infrastrukturou se rozumí zejména pozemní komunikace včetně souvisejících zařízení,
určeně převážně pro motorovou dopravu, které nejsou, dálnicemi, silnicemi ani místními komunikacemi ve smyslu zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb., v platném znění).
Dopravní infrastrukturou se rozumí také plochy určené k parkování (parkoviště), pokud nejsou
vymezeny jako součást veřejných prostranství, nebo plochy/prostory určené pro odstavování
vodidel (garáže).
 Sídelní zeleň tvoří vybrané plochy a pozemky v zastavěném území. Jedná se o soubor záměrně
založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody, které jsou dle významu a
polohy v sídle pravidelně udržovány zahradnickými nebo krajinářskými metodami.
 Krajinnou zelení se rozumí plochy vegetace rostoucí mimo les s převažující ekologickou a
krajinotvornou funkcí.
 Přírodními plochami se rozumí přirozené nebo přírodě blízké plochy nebo části krajiny v
nezastavěném území se zvýšeným ekologicko-stabilizačním významem, nebo zvýšenou hodnotou
krajinného rázu, primárně určené pro ochranu přírody a krajiny.
 Souvisejícími provozními zařízeními a stavbami se rozumí technické a hospodářské zázemí, tj.
souhrn ploch, objektů a vedení, které mají doplňkový charakter a umožňují a zajišťují řádný provoz
jednotlivých funkčních ploch.
 Venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu jsou volnočasová zařízení nekomerčního
charakteru, jako jsou např. hrací nebo dětská hřiště, pískoviště apod., umožňující provozování
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sportovně-relaxačních aktivit, zejména na plochách určených k bydlení, či na plochách veřejných
prostranství.
Zemědělská stavba je a) stavba pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 50 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky, s možností podsklepení; b) stavba pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy,
přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby.
Zemědělskými plochami se rozumí plochy v nezastavěném území, zahrnující zemědělské pozemky
tříděné podle druhů (orná půda, trvalé travní porosty, sady ad.), které jsou zpravidla zaměřeny na
tržní produkci s převažujícím velkovýrobním způsobem zemědělského obhospodařování, včetně
(souvisejících) polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras, terénních úprav, odvodňovacích kanálů
apod.
Zemědělské plochy se specifickým využitím se vymezují v nezastavěném území, zpravidla pouze v
přímé návaznosti na zastavěné území. Jedná se o plochy zemědělského půdního fondu, tvořené
zahradami, maloplošnými ovocnými sady a menšími plochami orné půdy nebo trvalých travních
porostů (tzv. záhumenky), přiléhající k obytné zástavbě, které jsou malovýrobně obhospodařované
a zajišťující zemědělskou produkci jednotlivých vlastníků pozemků. Na plochách vymezených
tímto územním plánem jako Plochy zemědělské specifické (Z.1), lze umisťovat stavby pro
zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 50 m2 zastavěné plochy do 5 metrů výšky, s možností
podsklepení.
Záhumenek, původně menší pozemek za stodolou též nazývaný humno, patřící k hospodářství.
Záhumenek později představoval obvykle jakýkoli menší pozemek ve vlastnictví, případně v
osobním užívání, člena zemědělského družstva. Během období téměř výlučně družstevního
vlastnictví půdy od 50. let 20. stol. do r. 1989 představoval záhumenek v bývalém Československu
zvláštní formu držby a obhospodařování půdy zakládající se na členství a pracovní účasti
družstevníka v tehdejším Jednotném zemědělském družstvu (JZD); mohl mít formu individuálních
nebo společných záhumenků. Záhumenek nesměl přesahovat výměru 0,5 ha, v horských oblastech
výjimečně mohl být do 1 ha zemědělské půdy. Intenzívní zahradní kultury (ovoce, zelenina, réva
vinná) nesměly přesahovat výměru 0,1 ha
c) Ostatní pojmy

 Neobtěžující a nerušící činnosti se rozumí takové činnosti, jejichž účinky a vlivy neomezují,
neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí
zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nad míru obvyklou (přiměřenou místním
poměrům) a jsou slučitelné s charakterem území.
 Pohodou bydlení se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé
a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra
klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí,
např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi
pachů a prachu, osluněním apod.
 Pojem nad míru přiměřenou místním poměrům přesahuje běžné chování, které je obvyklé a v rámci
sousedských potřeb tolerované. Výklad se provádí objektivně a podle konkrétní situace, je tak třeba
zohlednit jak intenzitu zásahu a jejich frekvenci, tak místní poměry.
 Prostorovým uspořádáním území se rozumí prostorová struktura uspořádání území a zástavby,
která je kombinací tří základních parametrů: půdorysného uspořádání (např. zástavba bloková,
solitérní, rozvolněná venkovská, rozptýlená, ad.), výškové zonace zástavby (např. jednopodlažní,
nízkopodlažní - do 3. NP, apod.) a objemové zonace zástavby (např. maloobjemová – rodinné
domy; středně objemová – bytové domy; velkoobjemová – rozsáhlé obytné komplexy, nákupní
střediska typu hypermarket, výrobní haly, skladové komplexy apod.), které lze využít při stanovení
podmínek prostorového uspořádání, přičemž dle potřeby, povahy a charakteru území, lze případně
použít jen některé z uvedených parametrů.
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 Výšková hladina zástavby je výška staveb nad přilehlým terénem vyjádřená počtem nadzemních
podlaží, přičemž výška podlaží není určena a musí odpovídat potřebám umísťované funkce. Pokud
budou domy kryté sklonitou střechou, je možno využít i podkroví.
2. Odůvodnění některých pojmů

a) Podnikatelská činnost
Termín „podnikatelská činnost“ není definován žádným zákonem, ale lze jej dovozovat zejména
z Obchodního zákoníku14 a Živnostenského zákona15 (zde zejména z ustanovení § 2). Nejedná se však
o doslovnou citaci, ale parafrázi předmětných ustanovení.
b) Plochy smíšeného využití
Plochy smíšeného využití jsou plochy charakteristické různorodostí funkcí (polyfunkčnost), v nichž
mohou být kombinovány vzájemně se nerušících funkce. Dle charakteru základní funkční složky jsou
v zastavěném území pro potřeby tohoto územního plánu dále rozlišovány plochy smíšené obytné,
plochy smíšené v centrální zóně a plochy smíšené výrobní.
c) Zemědělská stavba
V části nazvané Vymezení pojmů je definován pojem zemědělská stavba:
a) stavba pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 50 m2 zastavěné plochy, s možností podsklepení. Tyto stavby jsou určeny pro umisťování ve vymezených plochách zemědělských
specifických (index plochy Z.1), které zpravidla přímo navazují na plochy obytné zástavby a jsou
využívány pro drobnou zemědělskou produkci ve formě malovýrobně obhospodařovaných ploch
ZPF (zahrady, maloplošné sady, záhumenky). Podkladem pro stanovení prostorových parametrů
(maximální přípustná plocha a výška staveb) bylo ustanovení § 103 stavebního zákona odst. 1,
písm. e) bod 2, přičemž s ohledem na charakter a polohu vymezených ploch v řešeném území
města Holešova, byly nejprve ověřovány parametry stanovené v původním znění zákona platném
do 31.12.2012 (tj. stavba o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
bez možností podsklepení), protože současné parametry - dle vymezení od 1.1.2013: stavba o
jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy (např. stavba o půdorysných rozměrech 10
x 30 m odpovídající čtvrtinové rozloze bývalých kravínů K96) a do 7 m výšky (standardní výška
rodinného domu zastřešeného sedlovou střechou se sklonem cca 40 stupňů), bez podsklepení – nejsou s ohledem na vymezení (lokalizaci) ploch Z.1, krajinnou matrici a morfologii terénu akceptovatelné a jejich případná aplikace by představovala vysoké riziko narušení urbánní a krajinné
struktury i krajinného rázu řešeného území. Právě z těchto důvodů byla do výsledného řešení
zapracována snížená původně uvažovaná maximální velikost zastavěné plochy ze 70 m2 na 50 m2 a
s ohledem na sklonitých charakter převážné většiny vymezených ploch Z.1 byla doplněna možnost
podsklepení.
b) stavba pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů
a pro zemědělské služby. Vymezení tohoto pojmu (definice) vychází z ust. § 3, písm. f) vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
d) Prostorové uspořádání území
Základem pro vymezení pojmu prostorové uspořádání území je třírozměrný prostor, který je
možné popsat třemi rozměry (kartézská soustava souřadnic). Předměty ve trojrozměrném světě mají
objem. Prostorovým uspořádáním území se pro účely tohoto územního plánu rozumí prostorová struktura uspořádání území a zástavby, která je kombinací tří základních parametrů: 1) plochy (půdorysu) 14
15

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
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se stanovením maximální zastavěnosti plochy konkrétním objektem, resp. charakteru půdorysného
uspořádání – půdorysné zonace (např. zástavba bloková, solitérní, rozvolněná venkovská, rozptýlená,
ad.), 2) výšky - se stanovením maximální výšky objektu (objektů), resp. výškové zonace zástavby
(např. jednopodlažní, nízkopodlažní - do 4. NP apod.) a 3) objemové zonace zástavby - objemového
charakteru zástavby (např. maloobjemová – rodinné domy; středně objemová – bytové domy; velkoobjemová – rozsáhlé obytné komplexy, nákupní střediska typu hypermarket, výrobní haly, skladové
komplexy apod.). Výše uvedené základní parametry je možno vzájemně kombinovat, přičemž ale
vždy musí vyjadřovat (vymezovat) prostorové uspořádání zástavby v třídimenzionálním prostoru. Z
toho je patrné, že pro prostorové uspořádání zástavby není možno použít samostatně např. jen plošný
nebo výškový parametr.
3. Podmínky umisťování staveb v nezastavěném území

Dle ustanovení § 18 odst. 5 platného stavebního zákona v nezastavěném území lze v souladu s jeho
charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.
Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně
oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace
výslovně nevylučuje.
V řešeném území se nacházejí stabilizované dostatečně dimenzované plochy zemědělské výroby
umožňující další intenzifikaci, takže v návrhu územního plánu není v podmínkách pro využití PRZV v
nezastavěném území, s výjimkou vymezených ploch Z.1, přípustné další umisťování staveb a zařízení
pro zemědělství. Vzhledem ke stávajícím plochám a jedné nově navržené ploše, které jsou určeny pro
těžbu nerostných surovin, není rovněž přípustné žádné další umisťování staveb a zařízení pro těžbu
nerostných surovin. S ohledem na stabilizovaný silniční dopravní skelet, nově navržené plochy pro
silniční dopravu (silnice R49, JV obchvat Holešova), dostatečnou síť stávajících zpevněných účelových komunikací a charakter území, není v nezastavěném území přípustné umisťování staveb a zařízení veřejné dopravní infrastruktury. S ohledem na stávající rekreační potenciál řešeného území (viz
výše podkapitola 3.5, oddíl 3.5.3, písm. c) Rekreace a cestovní ruch) není v nezastavěném území,
s výjimkou cyklistických stezek, přípustné umisťování staveb a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu.
V nezastavěném území lze, až na výjimky uvedené v podmínkách pro využití PRZV, umisťovat
zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, jakož i veřejnou technickou infrastrukturu,
která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní užívání a využití těchto ploch.

b) Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu
Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu je uvedeno v kapitole 6 Územního plánu, podkapitolách 6.3 Stanovení podmínek prostorového
uspořádání a 6.4 Základní podmínky ochrany krajinného rázu.
V navazujícím textu popsána východiska (principy, podmínky pro rozhodování v území a povolování staveb), z nichž by měla vycházet nově realizovaná zástavba.
1. Struktura a charakter osídlení a obytné zástavby

Zástavba v Holešově a jeho místních částech je značně rozdílná. Centrální část města Holešov
s historickým jádrem a navazujícími ulicemi Palackého, Masarykova a Přerovská jsou charakteristické polyfunkční zástavbou a značným zastoupením občanské vybavenosti. Výjimkou je panelová
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zástavba podél ulice Masarykovy (jihozápadní část ul. Bezručovy), kde se nacházejí čtyř a osmipodlažní bytové domy. Zástavba na Plačkově, ve východní části Novosad, jižně od železniční trati
(Újezd), v ul. Sadové, v bývalých Křižných zahradách (Tyršova ul.), na Střelnici, severně od Holajky
(bývalé židovské město), mezi řekou Rusavou a ulicí Přerovskou je nízkopodlažní, tvořena převážně
rodinnými domky, nepřevyšujícími dvě nadzemní podlaží. Sídliště U letiště (severně od bývalého
letiště – dnes Strategická průmyslová zóna Holešov) je tvořeno bytovými domy z 50. a 60. let s
vyrovnanou 3 až 4 podlažní výškovou hladinu (s výjimkou víceposchoďových panelových domů ve
východní části sídliště). Zástavba je v omezené míře doplněna občanskou vybaveností. Zástavbu v
Třešňových sadech tvoří bytové domy z 50. a 60. let (2 - 3 podlažní), severovýchodní část Novosad
vznikla asanací původní nízkopodlažní zástavby a v 90. letech zde byly vystavěny 3 a 4 podlažní
bytové domy. Západní část Holešova je značně různorodá. Na původní rodinné domky podél ulic
Družby, Palackého a Bartošova navazuje vícepodlažní bytová zástavba (2 - 3 podlažní), v ul. Národních bojovníků a Havlíčkova. Zástavba výškově graduje v centrální části Novosad (osmi-podlažní
panelové bytové domy), směrem na sever dochází k jejímu snížení na 6 podlaží. Obdobně jako
Novosady jsou výškově a strukturálně různorodé i navazující Všetuly – část bývalých Kráčin. Zde je
kombinována vysokopodlažní panelová zástavba (dva osmipodlažní bodové domy), pásy čtyřpodlažní
zástavby a individuální solitérní a řadová nízkopodlažní zástavba, která na západě přechází do původní
zástavby Všetul, jež tvoří dvě řady širokých hanáckých statků rozložených podél protáhlé rozšířené
návsi. V severovýchodní části Všetul byla v roce 1978 dokončena výstavba 3. základní školy a v 80.
letech byl vystavěn osmipodlažní monoblok v ulici Dukelské, na levém břehu Rusavy. Zástavba na
pravém břehu zůstala nízkopodlažní (rodinné domky). Do západní části Všetul byla soustředěna
zejména řadová nízkopodlažní zástavba, doplněná dvěma tří- a čtyřpodlažními bytovými domy.
Severně od areálu bývalého cukrovaru je ostrůvek původní, dnes však již modernizované, nízkopodlažní zástavby.
Zástavba v místních částech Dobrotice Žopy, Tučapy a Količín je převážně nízkopodlažní, tvořená
původními, řadově přiřazovanými, zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, novějšími
rodinnými domky izolovanými, dvojdomky, případně řadovými domky. Hlavní funkcí je bydlení doplňované a chovem drobného hospodářského zvířectva a využíváním užitkových zahrad a záhumenků.
V Dobroticích a Žopech se nacházejí také dva bytové domy.
2. Požadavky na novou zástavbu

Nová zástavba by měla vycházet z charakteru původní a měla by být přizpůsobena okolní zástavbě
(princip kontinuity zástavby). Zvláštní důraz musí být při umisťování nových objektů kladen na
podlažnost zástavby, objem objektů, zastavění pozemků a tvary střech. Nově umisťovaná výstavba
rodinných domů by měla být převážně jednopodlažní, v odůvodněných případech, zejména s ohledem
na okolní zástavbu je přípustná i dvoupodlažní zástavba.
S ohledem na ochranu panoramatu města by v nově navrhovaných plochách smíšených obytných
neměla výšková hladina přesáhnou 4 nadzemní podlaží, přičemž v lokalitách vzdálenějších od centrální části města, by měla výšková hladina směrem do volné krajiny klesat až na dvě nadzemní podlaží.






Při umisťování a povolování nové výstavby je třeba vycházet z následujících zásad:
ochrana obrazu místa a siluety města (včetně jeho jednotlivých městských částí) v typických pohledových vazbách,
při umisťování staveb, které mohou krajinný ráz výrazně narušit, vždy provádět posouzení dopadu
stavby na krajinný ráz,
neumisťovat nové stavby na pohledové horizonty, na exponované polohy, respektovat charakter
půdorysného uspořádání,
stanovit podmínky pro realizaci nové výstavby tak, aby nenarušovala svým vzhledem ráz zastavěného území a nevytvářela negativní vizuální dominanty, upřednostňovat ty stavby, které svým
charakterem harmonizují s okolím,
upřednostnit možnost přestavby, rekonstrukce některých objektů před novou zástavbou.
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3.5.7. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
 V územním plánu jsou v grafické části Územního plánu ve výkrese A.2.1 Výkres základního členění
území vymezeny čtyři plochy s povinností zpracování územní studie označené US1 – US4. Povinnost zpracování územní studie je stanovena pro navržené plochy smíšené obytné 48, 51, 52 a 57.
 Cílem územních studií je zpracovat v souladu s územním plánem a požadavky obce územně
plánovací podklady pro rozhodování v území.
 Účelem územních studií je navrhnout podrobné prostorové a objemové podmínky pro výstavbu,
včetně souvisejících ploch pro zeleň, veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu.

3.5.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
a) Veřejně prospěšné stavby
1. Dopravní infrastruktura

a) Veřejně prospěšné stavby vymezené řešením Územního plánu Holešov
Územním plánem Holešov jsou jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury vymezeny:








cyklistická stezka Količín - Rymice (plocha 88)
účelová komunikace Holešov - Dobrotice (plochy 87, 91)
účelová komunikace Dobrotice – Žopy (plocha 92)
cyklistická stezka Holešov - Přílepy (plocha 86)
cyklistická stezka Všetuly - Rymice (plocha 348)
úprava křižovatky silnic č. II/432 a II/438 (plocha 99)
úprava křižovatky silnic č. II/438 a II/490 (plochy 419, 420)
b) Veřejně prospěšné stavby, které jsou zpřesněnými záměry ze ZÚR ZK

V ZÚR ZK byla v rámci správního území města Holešov vymezena následující veřejně prospěšná
stavba dopravní infrastruktury, která byla zpřesněna formou návrhu jednotlivých ploch:
 rychlostní silnice R49 [PK01] 16
Veřejná prospěšnost této stavby je dána ZÚR ZK a Zastupitelstvu města Holešov již nepřísluší ji
znovu řadit mezi veřejně prospěšnou stavbu a tím přeschvalovat usnesení Zastupitelstva Zlínského
kraje. Z tohoto důvodu je, ve smyslu požadavku nadřízeného orgánu územního plánování, vyznačena a
uvedena pouze v grafické části Územního plánu ve výkrese A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací a není již uváděna v textové části návrhu v kapitole 8 Vymezení veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Pro rychlostní silnici R49 [VPS: PK01] byly Územním plánem Holešov vymezeny plochy:





rychlostní silnice R49: [DS1 (ZÚR) PK01] 17 (84) 18
rychlostní silnice R49: [DS1 (ZÚR) PK01] (325)
rychlostní silnice R49: [DS1 (ZÚR) PK01] (381)
rychlostní silnice R49: [DS1 (ZÚR) PK01] (382)

16

Označení veřejně prospěšných staveb (VPS) nebo veřejně prospěšných opatření (VPO) dle ZÚR ZK
Označení VPS nebo VPO v grafické části dokumentace – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
18
Identifikátor plochy (ID) v grafické části dokumentace
17
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2. Technická infrastruktura

a) Veřejně prospěšné stavby vymezené řešením Územního plánu Holešov
Územním plánem Holešov jsou jako veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury vymezeny:











kanalizační sběrač Rymice - Količín (plochy: 240, 241, 242, 370)
kanalizační sběrač Prusinovice - Tučapy (plochy: 292, 293, 294, 295, 372)
kanalizační výtlak Bořenovice - Tučapy (plochy: 269, 275, 276, 277, 278, 279, 280)
kanalizační sběrač Jankovice - Dobrotice (plochy: 313, 314, 315, 361)
kanalizační výtlak Martinice - Holešov (plochy: 251, 252, 309, 311, 363, 364, 365)
středotlaký plynovod Holešov – Žopy (plochy: 255)
středotlaký plynovod Holešov – Bořenovice (plochy: 269, 275, 276, 277, 278, 279, 280)
záchytný příkop Žopy (plocha: 108)
záchytný příkop Tučapy (plocha: 326)
vodovodní přivaděč Holešov - Martinice (plochy: 250, 251, 309, 311)
b) Veřejně prospěšné stavby, které jsou zpřesněnými záměry ze ZÚR ZK

V ZÚR ZK byly v rámci správního území města Holešov vymezeny následující veřejně prospěšné
stavby technické infrastruktury, které byly zpřesněny formou návrhu jednotlivých ploch:
 elektrická rozvodna 110/22 kVA Holešov [E04]
 elektrické vedení 110 kV Holešov – Bořenovice [E04]
Veřejná prospěšnost výše uvedených staveb je dána ZÚR ZK a Zastupitelstvu města Holešov již
nepřísluší ji znovu řadit mezi veřejně prospěšné stavby a tím přeschvalovat usnesení Zastupitelstva
Zlínského kraje. Z tohoto důvodu jsou, ve smyslu požadavku nadřízeného orgánu územního plánování, vyznačeny a uvedeny pouze v grafické části Územního plánu ve výkrese A.2.3 Výkres veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací a nejsou již uváděny v textové části Územního plánu
v kapitole 8 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit.
1. Elektrická rozvodna 110/22 kVA Holešov

Pro elektrickou rozvodnu 110/22 kVA Holešov [VPS: E04] byly Územním plánem Holešov
vymezeny plochy:
 elektrická rozvodna 110/22 kVA Holešov: [E1 (ZÚR) E04] (71)
2. Elektrické vedení 110 kV Holešov – Bořenovice

Pro elektrické vedení 110 kV Holešov – Bořenovice [VPS: E04] byly Územním plánem Holešov
vymezeny plochy:
 elektrické vedení 110 kV Holešov – Bořenovice: [E2 (ZÚR) E04] (68)
 elektrické vedení 110 kV Holešov – Bořenovice: [E2 (ZÚR) E04] (271)
 elektrické vedení 110 kV Holešov – Bořenovice: [E2 (ZÚR) E04] (272)
 elektrické vedení 110 kV Holešov – Bořenovice: [E2 (ZÚR) E04] (273)
 elektrické vedení 110 kV Holešov – Bořenovice: [E2 (ZÚR) E04] (274)
 elektrické vedení 110 kV Holešov – Bořenovice: [E2 (ZÚR) E04] (278)

b) Veřejně prospěšná opatření
a) Veřejně prospěšná opatření vymezená řešením Územního plánu Holešov
Územním plánem jsou jako veřejně prospěšná opatření (VPO) vymezeny plochy pro doplnění
chybějících části lokálního územního systému ekologické stability, jimiž jsou:
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lokální biokoridor Záhroží – Pekliska (plochy: 172, 173)
lokální biocentrum Záhroží (plocha: 128)
lokální biokoridor Rymický háj - Záhroží (plochy: 167, 168, 169, 170, 241)
lokální biokoridor Záhroží – Šeblínek (plocha: 171)
lokální biokoridor U cukrovaru – Rymický háj (plochy: 165, 166)
lokální biocentrum Kopanina (plocha: 127)
lokální biocentrum U cukrovaru (plocha:125)
lokální biokoridor Za Kozrálovem – Na Chrástí (plochy: 151, 161)
lokální biocentrum Za Kozrálovem (plocha: 123)
lokální biokoridor Šafranice – Za Kozrálovem (plochy: 149, 150)
lokální biocentrum Na Chrásti (plocha: 121)
lokální biokoridor Na Chrástí – U Želkova (plochy:152, 154, 156, 271, 280)
lokální biokoridor Na Chrástí – U Želkova (plocha: 155)
lokální biocentrum U Želkova (plocha: 122)
lokální biokoridor U Želkova - Lipina (plochy: 160, 179, 233)
lokální biokoridor Pod Vydrovem – Lipina (plochy 177, 178)
lokální biokoridor Pod Vydrovem – Na kopci (plochy: 176, 239, 292, 294)
lokální biocentrum Pod Vydrovem (plocha: 129)
lokální biokoridor Pod Vydrovem – Zadní Blaní (plochy 174, 175, 237, 238, 273, 276, 303)
lokální biokoridor U Želkova - Šafranice (plochy: 157, 158, 159, 180)
lokální biocentrum Šafranice (plocha: 135)
lokální biokoridor Šafranice – RK 1580 (plocha: 234)
lokální biokoridor Mokré – Za drahou (plochy: 162, 163, 164)
lokální biocentrum Mokré (plocha: 126)
lokální biokoridor Za vodárnou – Mokré (plochy: 147, 148)
lokální biocentrum Za vodárnou (plocha: 124)
lokální biokoridor Za vodárnou – RK 1580 (plochy: 140, 141, 142, 143, 145, 146)
lokální biokoridor Za vodárnou–RK 1580 – Od Smuží (plocha 144)
lokální biokoridor Křiby - Šafranice (plocha: 188)
lokální biokoridor Kopanina - Šeblínek (plocha: 381)
b) Veřejně prospěšná opatření, která jsou zpřesněnými záměry ze ZÚR ZK

V ZÚR ZK byla v rámci správního území města Holešov vymezena následující veřejně prospěšná
opatření, která byla zpřesněna formou návrhu jednotlivých ploch:
 nadregionální biokoridor 152 Kostelecké polesí – Hluboček [PU23] 19;
 regionální biocentrum 124 Lipina [PU75];
 regionální biokoridor 1580 Na skále – Lipina [PU158].
Veřejná prospěšnost těchto opatření je dána ZÚR ZK a Zastupitelstvu města Holešov již nepřísluší
je znovu řadit mezi veřejně prospěšná opatření a tím přeschvalovat usnesení Zastupitelstva Zlínského
kraje. Z tohoto důvodu jsou, ve smyslu požadavku nadřízeného orgánu územního plánování,
vyznačena a uvedena pouze v grafické části Územního plánu ve výkrese A.2.3 Výkres veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací a nejsou již uváděna v textové části Územního plánu
v kapitole 8 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit.
1. Nadregionální biokoridor 152 Kostelecké polesí – Hluboček

Pro nadregionální biokoridor 152 Kostelecké polesí – Hluboček [VPO: PU23] byly Územním plánem Holešov vymezeny plochy:
19

Označení veřejně prospěšných staveb (VPS) nebo veřejně prospěšných opatření (VPO) dle ZÚR ZK
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lokální biocentrum Podboří 20: [U5 (ZÚR) PU23] 21 (133) 22
lokální biocentrum Podboří: [U5 (ZÚR) PU23] (134)
lokální biocentrum Podboří: [U5 (ZÚR) PU23] (380)
nadregionální biokoridor 152: [U6 (ZÚR) PU23] (189)
nadregionální biokoridor 152: [U6 (ZÚR) PU23] (190)
nadregionální biokoridor 152: [U6 (ZÚR) PU23] (338)
nadregionální biokoridor 152: [U6 (ZÚR) PU23] (339)
2. Regionální biocentrum 124 Lipina

Pro navržené regionální biocentrum 124 Lipina [VPO: PU75] byly Územním plánem Holešov
vymezeny plochy:
 regionální biocentrum 124 Lipina: [U1 (ZÚR) PU75] (130)
 regionální biocentrum 124 Lipina: [U1 (ZÚR) PU75] (131)
3. Regionální biokoridor 1542 Na skále - Lipina

Pro navržený regionální biokoridor 1542 Na skále - Lipina [VPO: PU158] byly Územním plánem
Holešov vymezeny plochy:






















20
21
22
23
24
25
26
27

lokální biocentrum Podboří 23: [U5 (ZÚR) PU158] (133)
lokální biocentrum Podboří: [U5 (ZÚR) PU158] (134)
lokální biocentrum Podboří: [U5 (ZÚR) PU158] (380)
regionální biokoridor 1580:[U2 (ZÚR) PU158] (181)
regionální biokoridor 1580: [U2 (ZÚR) PU158] (182)
lokální biocentrum Křiby 24:[U3 (ZÚR) PU158] (132)
regionální biokoridor 1580: [U4 (ZÚR) PU158] (183)
regionální biokoridor 1580: [U4 (ZÚR) PU158] (184)
regionální biokoridor 1580: [U4 (ZÚR) PU158] (185)
regionální biokoridor 1580: [U4 (ZÚR) PU158] (186)
regionální biokoridor 1580: [U4 (ZÚR) PU158] (187)
regionální biokoridor 1580: [U4 (ZÚR) PU158] (314)
regionální biokoridor 1580 :[U7 (ZÚR) PU158] (191)
regionální biokoridor 1580 :[U8 (ZÚR) PU158] (192)
regionální biokoridor 1580 :[U9 (ZÚR) PU158] (193)
lokální biocentrum Slatiny 25: [U10 (ZÚR) PU158] (136)
regionální biokoridor 1580: [U11 (ZÚR) PU158] (194)
lokální biocentrum Dolní Zaújezdy 26: [U12 (ZÚR) PU158] (137)
regionální biokoridor 1580: [U13 (ZÚR) PU158] (195)
lokální biocentrum Podhuščí 27: [U14 (ZÚR) PU158] (138)
regionální biokoridor 1580: [U15 (ZÚR) PU158] (139)

Součást NRBK K 152 a současně také RBK K 1580
Označení VPS nebo VPO v grafické části dokumentace – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Identifikátor plochy (ID) v grafické části dokumentace
Součást RBK K 1580 a současně také NRBK K 152
Součást RBK K 1580
Součást RBK K 1580
Součást RBK K 1580
Součást RBK K 1580
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3.5.9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo
Navržené plochy 95, 102 a 407 (s výjimkou ploch ve vlastnictví města Holešov), určené pro
realizaci veřejných prostranství, jsou vymezeny jako plochy s předkupním právem pro Město Holešov.
Taxativní výčet dotčených pozemků je uveden v kapitole 9 textové části Územního plánu. Předkupní
právo bylo pro předmětné plochy vymezeno na základě požadavku města.
 Navržena plocha 95 se nachází JZ od městského jádra a je určená jednak pro vybudování parkoviště na vnitřním okraji městského jádra, jednak pro budoucí (zejména pěší) propojení ulic
Grohova (severně od hřbitova) a Tovární (v prostoru nákupního střediska Albert). Součástí výčtu
není pozemek parc. č. 1362/3, který je ve vlastnictví Města Holešov.
 Na severním okraji města Holešova (v ul. Bořenovská) je navržena plocha 102 určená pro realizaci
malého parku s cílem vytvoření relaxačního zázemí pro stávající plochy hromadného bydlení i pro
navrženou plochu smíšenou obytnou 49. Součástí výčtu není pozemek parc. č. 3100/64, který je ve
vlastnictví Města Holešov.
 Na severním okraji města Holešova (v ul. Bořenovská) je navržena plocha 40728 určená pro vytvoření malého parku, který by měl současně plnit i funkci izolační zeleně oddělující stávající plochy
hromadného bydlení od navržené plochy technické infrastruktury (TE) 71, určené pro vybudování
elektrické rozvodny 110/22 kV.

3.5.10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Nejsou stanovena žádná kompenzační opatření ve smyslu § 50 odst. 6 stavebního zákona.

3.5.11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu
k rozboru udržitelného rozvoje území
a) Horninové prostředí a geologie
Podle mapy radonového rizika se řešené území nachází v 1. a 2 kategorii radonového rizika (nízké
a střední riziko). Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímá
měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku, pro jednotlivé stavby v následných správních
řízeních.
V západní části katastrálního území Žopy jsou evidována dvě výhradní bilancovaná ložiska
nerostných surovin (cihlářské hlíny) a těžený stanovený dobývací prostor (DP). Návrhem řešení jsou
uvedené zdroje nerostných surovin respektovány. Pro těžbu je navržena plocha 119. Na části již
vytěženého DP, kde bylo v minulosti prováděno skládkování, byla provedena částečná rekultivace. Na
nerekultivované části DP jsou navrženy plochy 106 a 107, určené pro realizaci příměstského
lesoparku. Vzhledem k tomu, že obě plochy jsou součástí navržených kompenzačních opatření vůči
navržené SPZ Holešov a silnici R49, nedojde v širším území k narušení udržitelného rozvoje území.
Na ploše výhradního bilancované ložisko nerostných surovin č. 305200002 není navržena těžba.
Severovýchodně od městské části Dobrotice je evidováno ostatní sesuvné území (sesuv č. 2082) o
výměře 0,1 ha. Celé sesuvné území, včetně navazujících ploch, bylo v souladu se zapsanou pozemkovou úpravou navrženo jako plocha 226, určená pro krajinnou zeleň, která by měla přispět ke
stabilizaci území, které je v současnosti užíváno jako velkovýrobně obhospodařovaná plochy trvalých
travních porostů.

28

Plocha 407 vznikla vyčleněním z původně navržené plochy 102.
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b) Vodní režim
1. Současný stav

a) Vodní toky
1. Holešov, Všetuly

Hlavním recipientem katastrálních území Holešov a Všetuly je vodní tok Rusava - významný vodní
tok č. 704. Vodní tok Rusava protéká severním okrajem zastavěného území města Holešov i místní
části Holešov - Všetuly, ve směru SV - JZ. Při průtoku katastrálním územím Holešov i Všetuly,
protéká vodní tok Rusava v převážné části korytem upraveným na Q100 = 52 m3/s. Při východním
okraji katastrálního území Holešov - v úseku řkm 15,965 -16,435, je trať nekapacitní, při průtoku Q100
dochází k menším rozlivům na pravý i levý břeh. Vodní tok Rusava má rozhodnutím OkÚ Kroměříž,
referát ŽP pod č.j. ŽP - 231/2/53/1269/97 - Cl, ze dne 28.2.1997 stanoveno záplavové území pro Q100.
Jižní částí k.ú. Holešov, ve směru východ - západ, protéká vodní tok Mojena s pravostranným
přítokem Přílepský potok. Mojena i Přílepský potok protékají upraveným korytem. Průtok Mojeny je v
současné době znečišťován zaústěním kanalizačních stok v obci Martinice, které odvádějí kromě
dešťových i nečištěné odpadní vody splaškové. Jižním okrajem k.ú. Všetuly, ve směru východ - západ,
protéká upraveným korytem vodní tok Žabínek, levostranný přítok Rusavy. Jihozápadním okrajem
katastrálního území Všetuly, ve směru sever - jih, protéká upraveným korytem bezejmenný pravostranný přítok Mojeny (01). Severním okrajem k.ú. Holešov, ve směru východ - západ, protéká
upraveným korytem Rymický potok, který je po soutoku s vodním tokem Roštěnka pravostranným
přítokem vodního toku Rusava. Severovýchodním okrajem katastrálního území Holešov, ve směru SV
- JZ, protéká bezejmenný pravostranný přítok Rusavy (Tučapský potok). Tučapský potok je v dolním
úseku upraven a před zaústěním do vodního toku Rusavy je zatrubněn DN 1200. Na Tučapském potoce, při SV okraji katastrálního území Holešov, se nachází jímací území MČ Tučapy, včetně části pásem hygienické ochrany 1. stupně a 2. stupně - nerozlišeného. Část východní hranice k.ú. Holešov tvoří bezejmenný pravostranný přítok Rusavy (Želkovský potok), který protéká neupraveným korytem.
2. Žopy

Hlavním recipientem k.ú. Žopy je vodní tok Žopka, levostranný přítok Rusavy. Žopka tvoří část
jižní hranice katastrálního území, dále protéká středem zastavěného území městské části Žopy ve
směru JV - SZ. Pod zastavěným územím Žop tvoří část severní katastrální hranice. Zastavěným
územím protéká vodní tok Žopka upraveným korytem. Severním okrajem k.ú. Žopy, ve směru JV - SZ
protéká upraveným korytem bezejmenný levostranný přítok Rusavy (Žopský potok), se svými přítoky.
Východní hranici k.ú. Žopy tvoří vodní tok Zhrta. Při severním okraji k.ú. Žopy se nachází pramenní
vidlice bezejmenného levostranného přítoku Zhrty.
3. Dobrotice

Hlavním recipientem k.ú. Dobrotice je vodní tok Rusava - významný vodní tok č. 704. Vodní tok
Rusava protéká severozápadně zastavěného území městské části Dobrotice. Při průtoku k.ú. Dobrotice
protéká vodní tok Rusava v převážné části korytem upraveným na Q100 = 52 m3/s. Při západním okraji
katastrálního území Dobrotice - v úseku řkm 15,965 -16,435, je trať nekapacitní, při průtoku Q100
dochází k menším rozlivům na pravý i levý břeh. K dalšímu rozlivu dochází v úseku řkm 16,975 17,235. Další nekapacitní úsek je v řkm 17,540 - 18,015. Rozliv je při Q100 = 52 m3/s výraznější na
levém břehu. Vodní tok Rusava má v úseku řkm 0,000 -18,015 rozhodnutím OkÚ Kroměříž, referát
ŽP pod č.j. ŽP - 231/2/53/1269/97 - Cl, ze dne 28.2.1997 stanoveno záplavové území pro Q100.
Část západní hranice k.ú. Dobrotice tvoří bezejmenný pravostranný přítok Rusavy (Želkovský
potok). Želkovský potok, který protéká ve své horní části neupraveným korytem, v dolním úseku
korytem upraveným. Část východní a část severní hranice k.ú. Dobrotice tvoří bezejmenný
levostranný přítok Rusavy. Jižní částí k.ú. Dobrotice, ve směru východ – západ, protéká bezejmenný
levostranný přítok Rusavy (Dědinka) s přítoky, které protékají částečně upraveným korytem. Vodní
tok Dědinka je po křížení s tratí ČD zatrubněn DN 1000, DN 1200 a DN 1500. Katastrálním územím
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Dobrotice, ve směru JV - SZ, protéká levostranný přítok Rusavy - Žopský potok, který je po křížení s
tratí ČD zatrubněn DN 1000. V současné době je kanalizační síť v Dobroticích, která byla vybudována
v roce 2008, důsledně oddělena od zatrubněných úseků Žopského potoka a Dědinky. Západním
okrajem katastrálního území Dobrotice protéká levostranný přítok Rusavy - vodní tok Žopka.
4. Tučapy

Hlavním recipientem katastrálního území Tučapy je Rymický potok, který protéká severní částí
katastrálního území ve směru SV – JZ, v blízkosti silnice III/490 10 se lomí a je veden směrem jižním.
Extravilánové vody, přitékající z polních tratí ve východní části městské části Tučapy, zvyšují průtok
v Rymickém potoce, který má nedostačující kapacitu propustků a mostků v zastavěném území a
rozlivem Rymického potoka jsou často ohrožovány nemovitosti v centru Tučap, zejména v profilu nad
křížením se silnicí III/490 10. Množství extravilánových vod bude eliminováno krajinnými úpravami,
které budou provedeny v rámci pozemkových úprav.
5. Količín

Hlavním recipientem k.ú. Količín je Rymický potok, který protéká střední částí katastrálního území
ve směru SV - JZ upraveným korytem. Severně nad zastavěným územím Količína protéká upraveným
korytem bezejmenný levostranný přítok Rymického potoka. Severní částí k.ú. Količín, ve směru SV JZ, protéká upraveným korytem vodní tok Roštěnka. Jižní částí k.ú. Količín, ve směru východ –
západ, protéká vodní tok Rusava - významný vodní tok č. 704. Při průtoku katastrálním územím
Količín protéká vodní tok Rusava upraveným korytem na Q100 = 52 m3/s. Vodní tok Rusava má
rozhodnutím OkÚ Kroměříž, referát ŽP pod č.j. ŽP - 231/2/53/1269/97 - Cl, ze dne 28.2.1997
stanoveno záplavové území pro Q100.
Správci všech výše uvedených vodních toků neuvažují s žádnými úpravami vyjma běžné údržby,
která spočívá v probírce břehových porostů a čištění koryta upravených úseků toků.
b) Vodní plochy
 V k.ú. Holešov se nacházejí uměle vybudované vodní nádrže: zámecké rybníky v areálu zámeckého parku, veřejné koupaliště, situované ve sportovním areálu v blízkosti zámecké zahrady,
soustava tří pravobřežních rybníků (jeden z nich je situován v k.ú. Dobrotice), vodní nádrže v
areálu cukrovaru (dříve sloužily k akumulaci vody pro technologické účely cukrovaru).
 V k.ú. Žopy se nacházejí uměle vybudované vodní nádrže: retenční nádrž na vodním toku Žopka,
situovaná nad zastavěným územím Žop a vodní nádrž, situovaná v areálu cihelny Žopy.
 V katastrálním území Dobrotice se nacházejí uměle vybudované vodní nádrže: pravobřežní rybník,
který spolu se dvěma rybníky v katastrálním území Holešov tvoří soustavu tří pravobřežních
rybníků a levobřežní rybník - nacházející se v těsné blízkosti vodního toku Rusava, pravobřežní
rybník, který vznikl v místě bývalého meandru vodního toku Rusavy, malá vodní nádrž na
Dědince, situovaná nad tratí ČD.
2. Navrhované řešení

V převážné části řešeného území, kde se velmi silně projevuje vodní eroze, musí být zajištěna
důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů krajinné zeleně a současně musí být realizováno
zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, vytvářejících jednak
protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí. Rozsáhlé
zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci zemědělského
půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním ekologické stability.
Tak aby došlo ke skutečnému zlepšení stávajícího, v mnoha případech neutěšeného stavu, musí
dojít k realizaci konkrétních opatření v území. Stále totiž přetrvává velmi intenzivní využívání zemědělské půdy s cílem maximalizace zisků. Nadále přetrvává trend tento princip nijak neměnit, a naopak
udržet stávající stav co nejdéle. I proto zde zůstává stále zaorána celá řada původních polních cest,
jsou stále přiorávány potoční nivy až k břehovým hranám, a tam, kde by měla být vytvořena proti-
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erozní opatření, zůstávají zachovány obrovské hony orné půdy, které lze právě pro jejich velikost a
celistvost velmi výhodně obdělávat velkou zemědělskou technikou.
K zamezení negativního ovlivňování kvality povrchových i pozemních vod je navržena koncepce
odkanalizování celého řešeného území, která je v souladu s Aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje - okres Kroměříž. Navržené řešení je podrobně výše popsáno v kapitole 3,
podkapitole 3.5, oddílu 3.5.4, písm. b), bodě 2. Odkanalizování této textové části Odůvodnění.
Navržený regulativ (stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) pro vodní plochy a toky (WT) umožňuje ve vhodných úsecích vodních toků realizaci malých retenčních nádrží s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině a zadržení přívalových srážek
V rámci protipovodňových opatření v povodí vodního toku Rusava jsou navrhována opatření v
krajině, která budou zachycovat vodu v povodí a zpomalovat její odtok a eliminovat splachy z polí bude řešeno v rámci pozemkových úprav. Především jsou navrhována opatření s retenčním účinkem retenční nádrže Hlinsko pod Hostýnem a Jankovice na vodním toku Rusava a retenční nádrže
Roštěnka a Rymice v povodí vodního toku Roštěnky, pravobřežního přítoku Rusavy. Všechny tyto
navrhované retenční nádrže jsou situovány nad řešeným územím, budou tedy příznivě ovlivňovat
rozsah i průběh povodní v řešeném území, ale do řešeného území – do katastrálních území Holešov a
Količín svým rozsahem nezasahují.
Množství extravilánových vod bude eliminováno krajinnými úpravami, které budou provedeny
v rámci pozemkových úprav a budou řešeny v rámci výstavby silničního obchvatu města Holešova na východním okraji města Holešova by měl (po realizaci) zajišťovat ochranu před dosud přetrvávajícími extravilánovými vodami navržený jihovýchodní obchvat silnice II/438.
Pro zajištění ochrany před přívalovými vodami je na jižním okraji městské části Žopy navržena
plocha 108, určená pro realizaci záchytného příkopu extravilánových vod. Současně jsou, kromě ploch
pro biokoridory, navrženy také plochy, určené pro realizací pásů izolační a krajinné zeleně, které
rozčleňují nadměrné rozlohy honů převážně orné půdy.
V řešeném území jsou navrženy dvě nové malé vodní plochy. Na západním okraji průmyslového
okrsku Všetuly je navržena plocha (120) a za severovýchodním okrajem MČ Količín plocha 411.
Při povolování konkrétních staveb musí být respektována skutečnost, že značná část řešeného
území leží v ochranných pásmech vodních zdrojů. K největšímu potenciálnímu riziku (ohrožení) bude
docházet v území jižně od zastavěného území města Holešova, kde se nacházejí vodní zdroje a jejich
jímací území, v jejichž nejtěsnější blízkosti je umísťována Strategická průmyslová zóna Holešov
(přebíraný záměr ze ZÚR ZK). Realizací navrženého rozvoje (urbanizací) území nesmí dojít ke
zhoršení kvality podzemních vod, obzvlášť těch, které jsou zdroji pitné vody.
Z Plánu oblastí povodí Moravy, schváleného Zastupitelstvem Zlínského kraje v prosinci 2009
vyplývá pro řešené správní území města Holešova, kromě respektování stanovených záplavových
území a zásad obecnějšího charakteru, opatření MO 100038 – Holešov, spočívající ve výstavbě a
rekonstrukci kanalizačního systému. Navržené řešení je v souladu jednak s tímto opatřením, jednak s
Aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - okres Kroměříž (viz výše kapitola
3, podkapitola 3.5, oddíl 3.5.4, písm. b), bod 2. Odkanalizování této textové části Odůvodnění.

c) Hygiena životního prostředí
1. Ovzduší

Dne 7.11.2005 bylo usnesením Rady Zlínského kraje č. 0886/R22/05 schváleno nařízení kraje č.
1/2005, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku,
těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského
kraje.
Dle údajů z r. 2010 se město Holešov nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Zhoršená
kvalita ovzduší souvisí s překračováním imisních limitů zejména pro ozon a benzo(a)pyren (BaP). Na
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celém území SO ORP je pravidelně překračován cílový imisní limit pro přízemní ozon (AOT40)
stanovený pro ochranu ekosystémů a vegetace.
V řešeném území se nachází řada velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší - jak tepelných,
tak i technologických, které výrazně ovlivňují ovzduší ve městě. K velkým a středním zdrojům
znečistění patří firmy Benzina. s.r.o., Farma Holešov s.r.o., František Tomaník - TOSTA, JACOM,
spol. s r.o., KRODOS SERVIS, s.r.o., LENA NÁBYTEK, s.r.o., MGM, a.s., MOPAS, a.s., NAVOS,
a.s., Nestlé Česko, s.r.o., Pravčická a.s., Trachea, s.r.o., ale také 2. Základní škola Holešov, Centrum
pro seniory, Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově a další. Zdrojem emisí SO2, NOx a tuhých látek jsou převážně kotelny
spalující pevná a plynná paliva. Město Holešov i jeho městské části jsou plynofikovány, což přispělo
ke zlepšení čistoty ovzduší.
Významnými zdroji znečišťování ovzduší jsou v centrální části doprava a přetrvávající lokální
topeniště na tuhá paliva. Většími zátěžovými zdroji zápachu jsou farmy živočišné výroby v jednotlivých zemědělských areálech. Celý areál zemědělské výroby na severním okraji města Holešova v ul.
Bořenovská - Drůbežárna Holešov spol. s r. o. a JV část areálu Farma Holešov s.r.o., jsou navrženy
jako plochy přestavby, určené pro smíšené bydlení (plocha 49) a plochu veřených prostranstvní
s převahou nezpevněných ploch (plocha 408).
Plochy navržené pro bydlení, občanské vybavení a výrobu by měly být plynofikovány, takže jejich
realizací by nemělo docházet ke zhoršování kvality ovzduší. Při ostatní činnosti v území (např. při
umisťování nových provozoven) musí být v navazujících správních řízeních zajištěna a učiněna taková
opatření, aby nedocházelo ke zvyšování emisní zátěže v území.
Jižně od zastavěného území města Holešova byla zahájena realizace Strategické průmyslové zóny
(SPZ) Holešov, jejíž cílová výměra by měla činit cca 270 ha. Jižně od SPZ Holešov se připravuje
realizace rychlostní silnice R49.
Všechny uvedené záměry (v případě, že budou realizovány) představují zvýšené riziko pro další
zhoršování ovzduší a životního prostředí nejen ve správním území města Holešova, ale také jeho širším okolí, což dokladuje i Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Holešov v aktualizace z r. 2009 29.
Pokud dojde v rámci SPS Holešov skutečně k vytvoření deklarovaných 8000 pracovních míst, bude
tato situace ještě vážnější a bude se projevovat zejména ve formě zvýšené dopravní zátěže nejen na
silnicích R49, II/490 a II/132, které protínají řešené území ve východo-západním směru, ale také na
sinicích směřujících k Holešovu ze severu (silnice II/490 ze směru od Přerova), jihu (silnice II/438 ze
směru od Otrokovic a Uherského Hradiště) a severovýchodu (silnice II/138 ze směru od Bystřice p.
Host., resp. Valašského Meziříčí). Zvýšená dopravní zátěž se bude jednoznačně podílet na dalším
zvyšování a překračováním imisních limitů zejména pro suspendované částice velikostní frakce PM10,
benzo(a)pyren a troposférický ozon.
Zastavěním území SPZ Holešov (a také mimoúrovňových křižovatek na silnici R49) rovněž nelze
vyloučit zhoršení provětrávání území a vznik mrazových jezer.
2. Vlivy dopravy

Průjezdní automobilová silniční doprava představuje v řešeném území nejvýznamnější zdroje
hluku. Největší zatížení vykazují silnice II/438 a II/490. Výhledově by měly být některé negativní vlivy dopravy (emise, hluk) částečně eliminovány formou segregace dopravy a vybudováním účinných
protihlukových opatření, ale vzhledem k výše uvedeným připravovaným investicím budou spíše
negativní účinky z dopravy narůstat. K částečnému zlepšení situace ve vnitřní části města by mohla
napomoci připravované realizace silnice R49 a jihovýchodního obchvatu města, které by měly odvést
tranzitní dopravu z centra a eliminovat tak množství silniční dopravy na již dnes silně přetížené silnici
II/438. Zůstává otázkou, zda k tomu skutečně dojde, pokud budou silničním mýtem zatíženy pouze
dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy. Situaci je možno upravit místním silničním značením,
omezujícím vjezd těžké nákladní dopravy mimo dopravní obsluhu.

29

Kartogramy C1S a C1N – Příznivé životní prostředí současnost a cílový stav (zpracovatel: IRI, s.r.o.; 11/2009)
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3. Hluk

a) Hluk z dopravy
1. Dopravní zátěž

Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky "Celostátního sčítání dopravy na silniční síti v
roce 2005", které zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Sčítání bylo provedeno na
silnici II/432 na sčítacím stanovišti 6-2730, silnici II/438 (6-2736 a 6-2740), silnici II/490 (6-2780, 62782, 6-2791 a 6-2792), silnice III/438 23 (6-7471), silnice III/490 10 (6-5260) a silnice III/490 11 (65271 a 6-5278).
Tab. B.3. Roční průměrná denní intenzita za 24 hod (RPDI) v roce 2020
Silnice
II/432
Všetuly-západ
II/438
Všetuly
II/438
Kostel
II/438
Dobrotice
II/490
Za Kozrálovem
III/490 10
most přes Rusavu
II/490
radnice
II/490
Holešov-jih
II/490
Náves Všetuly
III/49010
Směr Prusinovice
Jihovýchodní
obchvat

stanoviště
6-2730
70 %
6-2736
70 %
6-2742
70 %
6-2740
100%
6-2780
80 %
6-2782
80 %
6-2791
70 %
6-2792
80 %
6-7471
100 %
6-5260
100 %
6 -2780
80 %

Rok
2005
2020
2005
2020
2005
2020
2005
2020
2005
2020
2005
2020
2005
2020
2005
2020
2005
2020
2005
2020
2020

T
1597
1219
1599
1220
2193
1673
885
965
593
517
345
301
1392
1062
1334
1163
510
556
291
317
517

O
5774
5497
8903
8476
9387
8936
6589
8961
2280
2481
1829
1990
6473
6162
6407
6971
1925
2618
799
1087
2481

M
29
29
65
65
82
82
49
49
29
29
18
18
48
48
49
49
19
19
11
11
29

S
7380
6745
10567
9761
11662
10691
753
9975
2902
3027
2193
2309
7913
7272
7790
8183
2453
3193
1101
1415
3027

nd

nn

392

59

567

85

621

94

580

87

176

27

134

20

423

64

476

72

186

28

82
176

12
27

Tab. B.4. Použité symboly v tab. B.3
T
O
M

Těžká motorová vozidla a přívěsy
Osobní a dodávkové automobily
Jednostopá motorová vozidla

S
nd
nn

Součet všech motorových vozidel a přívěsů za 24 hod.
Průměrná denní hodinová intenzita (06 - 22 hod.)
Průměrná noční hodinová intenzita (22-06 hod.)

2. Výpočet hluku z dopravy

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou stanoveny tímto předpisem. Hodnota hluku ve venkovním prostoru se vyjadřuje ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu
a místo podle přílohy č. 6 k předpisu.
a) Silniční doprava

LAdvn ….hlukový ukazatel pro celodenní obtěžování hlukem…..70 dB
LAn …...hlukový ukazatel pro rušení spánku……………………60dB
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b) Železniční doprava

LAdvn ….hlukový ukazatel pro celodenní obtěžování hlukem…..70 dB
LAn …...hlukový ukazatel pro rušení spánku……………………65 dB
Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování
sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z
roku 1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu 1995.
Pro potřeby ÚPN jsou použity jako podklad pro výpočet hluku z dopravy "Metodické pokyny",
zpracované VÚVA Praha - urbanistické pracoviště Brno v roce 1991.
c) Hluk ze silniční dopravy

Pro výpočet hluku v zastavěném území se použije výpočtová rychlost 50 km/hod. Hluk je počítán v
zastavěném území pro pohltivý terén a rok 2020.
Pro zástavbu Holešova jsou pro obytné stavby stanoveny podél řešených silnic tyto limitní hranice
hluku:
 denní doba (06 - 22 hod) ......... 70 db(A) - 60 db(A)
 noční doba (22 - 06 hod) ......... 60 db(A) - 50 db(A)

V souvislosti s předpokládanou novou trasou rychlostní silnice R 49 a jihovýchodním obchvatem
města se předpokládá podstatná změna zátěže téměř všech hlavních komunikací na území města Holešova. Pro stanovení výhledových intenzit pro sledovaný rok 2020 jsou použity následující přepočtové
koeficienty:
 dálnice……………………… T=1,21, O=1,43 a M=1,43
 silnice II. a III. třídy………... T=1,09, O=1,36 a M=1,36

Vypočtené hodnoty vycházejí pouze z odborného odhadu (vliv nově navržených komunikací) a následného přepočtu na sledovaný rok 2020. Po realizaci rychlostní silnice R 49 a JV obchvatu města se
předpokládá, že dopravní zátěž zůstane zachována zhruba na stávajících objemech. Do výpočtu není
promítnut nárůst silniční dopravy při postupném naplňování (realizaci) SPZ Holešov z důvodu
neexistence relevantních dat o množství budoucí dopravní zátěže.
Tab. B.5. Výpočet hluku ze silniční dopravy
d
Úsek

doba

sklon

n

F1

F2

F3

X

Y

50

60

70

II/438
Všetuly-západ

Den
Noc
Den
Noc
Den
Noc
Den
Noc
Den
Noc
Den
Noc
Den
Noc
Den
Noc

<2
<2
2
2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
2
2
2
2
2
2

392
59
621
94
580
87
176
27
134
20
134
20
476
72
186
28

2,15
2,15
1,95
1,95
1,6
1,6
2,1
2,1
1,8
1,8
1,9
1,9
1,85
1,85
2,15
2,15

1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

893
135
1283
194
983
148
392
60
256
40
270
40
933
141
424
64

69,5
61,3
71,1
62,9
69,9
61,7
65,9
57,8
64,1
56,1
64,2
56,1
69,7
61,5
66,3
58,0

28
41
27
12,5
11
11
28
13

16
8
26
9
15,5
11
9,5
10
15,6
11,5
-

8
-

II/438
Kostel
II/438
Dobrotice
II/490
Za Kozrálovem
III/49010 most
přes Rusavu
II/490
Radnice
II/490
Jih
III/438 23
Všetuly

náves
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Tab. B.6. Použité symboly k tabulce č. B.5
F1
F2
F3
X
Y
n
d50
LAeg
sklon
50, 60, 70
d

Faktor vlivu rychlosti dopravního proudu a % podílu nákladních
vozů
Faktor vlivu podélného sklonu nivelety komunikace
Faktor vlivu povrchu vozovky
Výpočtová veličina
Hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy vozovky
Průměrná hodinová intenzita (den, noc)
Hranice území, v němž LAeg > 50 dB (A)
Ekvivalentní hladina hluku
Sklon terénu
Limitní hranice hluku
Číselné vyjádření minimálních odstupových vzdáleností stavebních
pozemků určených pro bydlení od zdroje hluku

Jednotka: Jednotka: Jednotka: Jednotka: Jednotka: dB (A)
Počet vozidel za 1 hod
Jednotka: m
Jednotka: dB (A
Jednotka: %
Jednotka: dB (A)
Jednotka: m

d) Hluk z železniční dopravy

Protože je stanice Holešov rozsáhlá s řadou železničních vleček a různých pohybů samostatných
lokomotiv a celých souprav, lze z hlediska hluku posuzovat výpočtem pouze úseky ve volné trati.
Algoritmus výpočtu

Y = 10logX+40;
X = 140.F4.F5.F6.m
Tab. B.7. trať 303, Kojetín - Vlašské Meziříčí
Trať 303 - Úsek: Kojetín - Valašské Meziříčí
F4 = 0,65
F5 = 0,241.e (0,024v) = 2,09
F6 = 0,0375.z + 0,5 = 1,1
m = 70
X = 14645
Y = 81,6 dB(A)
D = 29 m
Tab. B.8. Použité symboly k tabulce č. B.7
v
ž
m
F4
F5
F6
D 70

Max. dovolená rychlost v km/hod - hlavní druhy vlaků
Počet vozů ve vlaku
Počet vlakových souprav za 24 hodin
faktor vlivu trakce
faktor vlivu okamžité rychlosti
faktor vyjadřující průměrný celkový počet vozidel ve vlaku
vzdálenost od osy hlavní koleje, kde hluková hladina dosáhne hodnoty 70dB (Aeq)

3. Celkové zhodnocení hluku z dopravy

Dle orientačního výpočtu bude část obytného území podél stávajících silnic II/438 a II/490 v centrální části města a podél železniční trati Kojetín - Hulín - Valašské Meziříčí - Ostrava zasaženo nadlimitním hlukem z dopravy. Zde bude nezbytné zajistit dostatečná protihluková opatření vyplývající
z konkrétního měření a charakteru zástavby.
b) Ostatní zdroje hluku
 Vlastním provozem navržené obytné zástavby nedojde ke zvýšení hlukové zátěže v území.
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 Významnými zdroji hluku jsou v řešeném území některé výrobní závody. Ve stávajících výrobních
plochách lze tuto situaci efektivně řešit formou sanačních opatření přímo u zdrojů hluku, což však
bude vyžadovat zvýšené investiční náklady. Při povolování nových výrobních zařízení musí být
v rámci navazujících správních řízení zajištěna a učiněna taková opatření, aby výrobní činností
nedocházelo ke zvyšování hlukové zátěže.
 Mezi městem Holešovem a připravovanou SPZ Holešov je navržen relativně spojitý pás ochranné
zeleně, tvořený novými lesoparky, biocentry a biokoridory. Tento zelený pás by měl jednak eliminovat negativní účinky z navržených ploch výroby (doprovodnými jevy výroby bude zvýšená
dopravní zátěž, přehřívání ovzduší ze zpevněných a zastavěných ploch, zvýšení množství emitovaného polétavého prachu a přízemního ozónu ad.), jednak by měl kompenzovat úbytek stávajících
travnatých ploch na bývalé ploše Letiště Holešov.

d) Ochrana přírody a krajiny
1. Ochrana a tvorba přírody a krajiny

V řešení územního plánu jsou plně respektovány limity vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny (ochrana vodních toků a ploch, územní systém ekologické stability krajiny ÚSES), zákona o ochraně životního prostředí a dalších zákonných předpisů.
V souvislosti s plánovanou změnou dopravní situace (silnice R49) a připravovanou realizací SPZ
Holešov byly v řešení územního plánu revidovány prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES) vymezené v předešlých územně plánovacích dokumentacích. ÚSES je dále rozšířen se
záměrem posílení a zvýšení ekologické stability v silně antropogenizovaném území.
Je navrženo integrální provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající segmenty zeleně,
prvky ÚSES. Tato základní síť by měla plnit funkci kostry ekologické stability, na níž by měla být
postupně navázána další dílčí opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability území. Realizace
navržených opatření by měla mít i kladný vliv na krajinný ráz. Je navržena změna měřítka struktury
krajinné mozaiky (zejména v plochém území Holešovské plošiny a nastupující Podbeskydské
pahorkatiny), zvýšení diverzifikace agrocenóz, zvýšení ochrany proti vodní i větrné erozi, apod.
Vzhledem k tomu, že se navržené řešení dotýká zejména nezastavěné části řešeného území, bude
mít pozitivní vliv na vytváření příznivě životní prostředí včetně zvyšování jeho kvality, a současně
nijak negativně neovlivní hospodářský ani sociální rozvoj.
2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)

a) Základní východiska a širší vztahy
Základním podkladem pro tvorbu ÚSES v zájmovém území byl ÚTP nadregionální a regionální
ÚSES ČR (Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno, 1996).
Dle ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES ČR probíhá jihozápadně od řešeného území - v široké
nivě řeky Moravy - hlavní nadregionální osa Pomoraví, zde reprezentovaná dvěma nadregionálními
biokoridory (NRBK) K 142 – Chropyňský luh – Soutok s vloženými biocentry Chropyňský luh, Filena,
Pod Dubovou, … a na východním okraji řešeného území (k.ú. Dobrotice a Žopy) další trasa NRBK K
152 – Kostelecké polesí – Hluboček s vloženými biocentry: …Lipina, Lukoveček, Hřeben, ... Jižně od
řešeného území, probíhá ve směru západ - východ, po hřebenu Mladcovské vrchoviny, trasa
regionálních biokoridorů (RBK), vycházející z Pomoravní nivy, která spojuje biocentra regionálního
významu (RBC) Tlumačovský les - Hrabůvka (RK 1585); Hrabůvka- Hřeben (RK 1586); Hřeben - U
osílka (RK 1587). U Fryštácké přehrady se trasa rozdvojuje. Severním směrem pokračuje trasa NRBK,
která přechází v nivě Lukovského potoka po východním okraji Fryštácké brázdy a propojuje RBC U
Osílka s RBC Velá. Odtud pokračuje severním směrem k RBC Solisko. Tato trasa reprezentuje
normální hydrickou řadu. U RBC Hrabůvka dochází ke křížení dvou tras regionálních biokoridorů.
Jednou z nich jsou již výše uvedené RK 1585 a RK 1586. Jižně z RBC Hrabůvka vybíhá RK 1582
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(Hrabůvka - Prusinky), severně potom RK 1581 (Hrabůvka – Na skále) a RK 1580 (Na skále Lipina). Obě poslední uvedená regionální biocentra jsou chybějící, se stávajícím základem.
Z výše uvedeného ÚTP a ze ZÚR ZK vyplynuly pro řešené území města Holešov následující požadavky, které jsou zapracovány do navrženého řešení:
 vymezení RBC 124 – Lipina
 vymezení části NRBK K 152 v dílčím úseku mezi RBC Lipina a RBC Lukoveček
 vymezení části RBK 1580 v dílčím úseku mezi RBC Lipina a RBC Na skále
b) Návrh lokálního územního systému ekologické stability
1. Vstupní podklady

Na výše uvedený regionální ÚSES hierarchicky navazuje lokální ÚSES, který má v celém systému
ekologické stability specifické postavení. Stabilizačním působením biocenter, biokoridorů a interakčních prvků na okolní ekologicky méně stabilní území zabezpečuje provázanost a funkčnost celého
ÚSES. Tato síť ekologicky stabilizujících segmentů krajiny je základním kamenem vyšších systémů a
zároveň plní i funkci genetické zásobárny ke spontánnímu uchovávání regionálního genofondu volně
žijících organismů.
V roce 1993 byl zpracován Generel lokálního ÚSES okresu Kroměříž v katastrálních územích
Holešov, Všetuly, Tučapy, Dobrotice a Žopy (zpracovatelé: Dujka + Arvita s.r.o., Zlín), který byl v r.
1994 do plánu ÚSES, který se stal součástí, v r. 1995 schváleného, aktualizovaného územního plánu
Holešova. Pro navazující území byl v r. 1995 byl zpracován Generel lokálního ÚSES okresu Kroměříž
v k.ú. Třebětice, Kurovice, Ludslavice, Míškovice, Lechotice, Žeranovice, Zahnašovice, Martinice,
Přílepy a Horní Lapač (zpracovatelé: Dujka + Arvita s.r.o., Zlín). Výsledná koncepce řešení vychází z
ÚTP Zpřesnění a sjednocení ÚSES Zlínského kraje – generel ÚSES okresu Kroměříž (2005).,
stávajících aktualizovaných přírodních aktivit v území, minimálních požadovaných parametrů,
předpokládaných směrů propojení s ÚSES vyšších řádů a dalších územních daností.
Navržené řešení je v souladu se zapsanou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Dobrotice a
zpracovávanou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Žopy (proběhla stabilizace prvků ÚSES, jejichž
nové vymezení se částečně liší od vymezení v původním územním plánu).
2. Navržené řešení

Ve východní části řešeného území byl vymezen dílčí úsek trasy NRBK K 152 s vloženými LBC
Lysina, U Hrubých luk a Obřana a navrženo doplnění nefunkční části NRBK K 152 na SV okraji
řešeného území. Na severním okraji řešeného území bylo vymezeno RBC č. 124 Lipina. Z RBC
Lipina je jižním směrem vedena po východním okraji řešeného území trasa RBK 1580, v níž byla
vymezena stávající LBC Podolí, Poddubí, Cimburek, Kouty a U Kříznice, navrženo doplnění
chybějících částí LBC Podboří a Křiby a navrženy plochy pro chybějící LBC Slatiny, Dolní Zaújezdy
a Podhuščí.
Na upřesněné trasy nadregionálního a regionálního biokoridoru jsou v řešeném území navázány
další, dílčí trasy lokálních biokoridorů (LBK) spojující lokální biocentra. Hydrická řada 4 (zamokřená)
je reprezentována biokoridory v nivě říčky Rusavy, kde jsou navržena 4 lokální biocentra (Kopanina,
U cukrovaru, Za Kozrálovem a Šafranice). Na ni navazují biokoridory spojující nivu Rusavy s RBC
Lipina. Zde je vloženo pouze jedno lokální biocentrum U Želkova. Sušší řady - hydrická řada 3
(normální) jsou reprezentovány v severní části řešeného území navrženým trasováním lokálních
biokoridorů, které probíhají ve směru východ - západ a vycházejí z RBC Lipina. V řešeném území
jsou v této trase vymezena dvě biocentra: Pod Vydrovem a Zadní Blaní. Mezi výše popsanou sušší
řadu a nivu Rusavy je vložena ještě jedna trasa biokoridorů, probíhající ve směru východ - západ,
v níž je navrženo biocentrum Na chrásti. Tato trasa je prostřednictvím navržené trasy LBK s LBC Za
Kozrálovem propojena s nivou řeky Rusavy. Na jihovýchodním okraji řešeného území je navržena
trasa lokálního biokoridoru spojujícího lokální biocentrum Podhuščí s navrhovaným LBC Od smuží
(mimo řešené území v k.ú. Martinice). Tato trasa je doplňkovou trasou nadregionálního biokoridoru,
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při jeho obchvatu zastavěného území Martinic. Ve východní části řešeného území jsou navrženy dvě
trasy biokoridorů lokálního významu. Trasa LBK v nivě Žopky propojující LBC U Kříznice s LBC
Pod Lysinou (k.ú. Lukoveček) a trasa LBK spojující LBC Pod Lysinou s LBC Obřana. Na SV okraji
řešeného území bylo vymezeno LBC Včelíny. V západní části řešeného území byla navržena trasa
LBK, propojující lokální biokoridor vymezený v nivě Rusavy s LBC Rymický háj (k.ú. Rymice) a
severně od Količína trasa LBK propojující LBC Rymický háj s navrženým LBC Záhroží. Na SZ okraji
řešeného území byla navržena trasa chybějícího LBK propojující LBC Záhroží s LBC Pekliska (k.ú.
Němčice u Holešova) a severozápadně od Količína byla navržena trasa chybějícího LBK propojující
PBC Záhroží s LBC Šeblínek (k.ú. Pravčice).
V jižní části řešeného území byla, v souvislosti se stabilizací SPZ Holešov a nutností posílení
ekologické stability v tomto území, nově vymezena trasa lokálních biokoridorů, která je vedena ve
směru východ západ a lemuje severní okraje SPZ Holešov. Na východě tato trasa vychází z LBK
Podhuščí – Od Smuží a na západě se, v k.ú. Třebětice, připojuje na nově vymezenou trasu LBK v nivě
vodního toku Žabínek. V řešeném území jsou do trasy LBK vložena chybějící LBC: Za vodárnou a
Mokré. LBK Za vodárnou - Mokré je v převážné délce navržen v nadstandardní šířce 50 m. Důvodem
je zde jednak nezbytnost oddělení navrhovaných ploch SPZ Holešov od stávající obytné zástavby na
jižním okraji městské části Všetuly, jednak splnění požadavku příslušného dotčeného orgánu.
3. Krajinný ráz

Téměř celé řešené území, výjimkou jeho severovýchodního okraje, náleží dle ZÚR ZK do krajinného celku 2. Holešovsko a krajinných prostorů: 2.1 Holešov (západní a část řešeného území tj.
Količín, Všetuly, Holešov a západní část k.ú. Dobrotice), 2.2 Prusinovicko (severní část, tj. k.ú. Tučapy), 2.3. Přílepsko (západní část k.ú. Žopy) a 2.4. Fryštácko (východní část k.ú. Žopy). Východní část
k.ú. Dobrotice náleží do krajinného celku 3. Podhostýnsko, krajinného prostoru: 3.6 Hlinsko.
Cílovou charakteristikou Krajinného celku Holešovsko (s výjimkou krajinného prostoru Fryštácko)
i západní části krajinného celku Podhostýnsko je Krajina intenzivní zemědělská, charakterizovaná jako
rovinatá oblast až plochá pahorkatina na spraších s intenzivním zemědělstvím zaměřeným především
na obilnářství. Navržené řešení respektuje tyto zásady využívání stanovené pro cílovou charakteristiku
území, tj.:
 respektuje historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídla
 nepotlačuje historické dominanty v pohledově exponovaných prostorech
 vytváří podmínky pro rozšíření ploch liniové a rozptýlené dřevinné vegetace v krajině a pro rozšíření parkových úprav v zastavěné části sídla
Navržené řešení také preferuje dostavbu nezastavěných proluk v zastavěném území, včetně ploch
přestavby, avšak vzhledem k velkým plochám navrženým pro výrobu nerespektuje zásadu racionální
redukce rozvoj sídla mimo zastavěné území a vhledem k výše uvedenému nevytváří dostatečné
podmínky pro ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu.
Cílovou charakteristikou krajinného prostoru Fryštácko je Krajina lesní harmonická, charakterizovaná jako krajina s výrazným zastoupením lesa, nízkým podíle produkčního zemědělství a rozptýlenou
zástavbou. Vzhledem k tomu, že jsou v této části řečeného území zastoupeny pouze lesní porosty, je
navržené řešení v souladu se zásadami využívání stanovenými pro tuto cílovou charakteristiku území.
Vzhledem k tomu, že se navržené řešení dotýká zejména nezastavěné části řešeného území, bude
mít pozitivní vliv na vytváření příznivě životní prostředí včetně zvyšování jeho kvality, a současně
nijak negativně neovlivní hospodářský ani sociální rozvoj.
V koordinačním výkresu jsou vyznačeny významně se pohledově uplatňující krajinné horizonty,
které byly v zadání Územního plánu Holešov definovány jako základní krajinné hodnoty území. Do
východní části řešeného území zasahuje území speciálních zájmů vymezené v ZÚR ZK, jímž je plocha
pro ochranu pohledového horizontu nadregionálního významu Hostýnské vrchy. Na uvedených vymezených krajinných horizontech nesmí dojít k narušení nebo zhoršení krajinného rázu výstavbou vertikálních dominant.
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e) Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL)
Realizací ploch navržených v územním plánu dojde k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu (ZPF), protože se převážná část pozemků v řešeném území, které jsou bilancovány pro
odnětí z půdního fondu, nachází na půdách, které jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany ZPF. Návrhem územního plánu dojde i k záboru PUPFL Podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je uvedeno
v kapitole 4, podkapitole 4.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa této textové části Odůvodnění.
Z podkapitoly 3.6 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch vyplývá, že je v řešeném území navrženo dostatečné množství ploch pro
bydlení, přičemž rozsah navržených ploch je po povedení redukce původně navhovaných ploch
přiměřený predikovanému demografickému vývoji. Z vyhodnocení je rovněž patrné, že územním
plánem jsou z pohledu reálných potřeb města Holešova navrženy mnohonásobně předimenzované
plochy určené pro výrobní funkci (pro rozvoj města Holešova by byly dostatečné plochy navrhované
v návaznosti na průmyslový okrsek Všetuly, včetně využití některých průmyslových brownfieldů
v jižní části města Holešova), nicméně požadavky na zapracování ploch pro SPZ Holešov vycházejí
jednak z nadřazené ÚPD (ZÚR ZK), jednak se jedná o záměry přebírané z původního územního plánu
(plochy pro SPZ byly zapracovány v rámci změn č. 5A a č 8 ÚPN města Holešov). Lokalizovaná
průmyslová (výrobní) zóna má nadmístní (regionální) význam a měla by přispět ke zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti zlínského regionu.
Zásadní vliv na udržitelný rozvoj území by však mělo, zejména při ponechání všech navržených
ploch pro výrobu, zmenšení navržených ploch pro kompenzační opatření mezi vlastním městem a SPZ
(plochy pro izolační a ochrannou zeleň, plochy pro ÚSES nad rámec původního generelu ÚSES), tj.
tehdy, kdyby došlo, ve snaze o prioritní ochranu nejprodukčnějších půd ZPF, k nevyváženému preferování ploch určených pro hospodářský (výroba, doprava) a sociální (bydlení, občanská, technická
vybavenost, zaměstnanost ad.) rozvoj na úkor zajištění podmínek pro příznivě životní prostředí.

f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Návrh územního plánu vyvolává požadavky na novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Navržená nová dopravní infrastruktura vychází zejména z požadavků nadřazených územně plánovacích dokumentací. Navržená technická infrastruktura (zásobování vodou, odkanalizování, zásobování energiemi, likvidace odpadů) vychází z navrženého koncepčního rozvoje vlastního řešeného
území, kde navazuje na stávající nebo již dříve navržené sítě technického vybavení. Současně je řešena i provázanost navržené technické infrastruktury na okolní obce, zejména ve vztahu k zásobování
vodou a odkanalizování, kdy by měla být převážná část obcí mikroregionu Holešovsko odkanalizována na ČOV Holešov-Všetuly.
Bez rozvoje dopravní a technické infrastruktury nelze uvažovat o hospodářském a sociálním rozvoji. Největší dopad na životní prostředí (zábory ZPF a PUPFL) bude mít realizace nadřazené dopravní
infrastruktury, jíž je navržená trasa rychlostní silnice R49 a jihovýchodní obchvat města Holešova.
Realizace navržené dopravní infrastruktury umožní převedení zejména tranzitní dopravy ven
z obytného území, a tím mj. přispěje i ke snížení negativních účinků z dopravy v zastavěném území
města Holešova. Nová dopravní infrastruktura vychází z již dříve optimalizovaných tras, na něž již
byla vydána příslušná stavebně správní rozhodnutí, takže nejsou navržena jejich variantní řešení.
V roce 2013 byla dokončena realizace severní části JV obchvatu města Holešova.

g) Sociodemografické podmínky
Navržené řešení nenaplňuje požadavky na zajištění udržitelného rozvoje území, protože preferuje
výrobní plochy na úkor zachování, obnovy a rozvíjení příznivého životního prostředí (ochrana
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životního prostředí včetně klíčových zdrojů pitné vody30, ochrana přírody, krajiny a krajinného rázu).
Ve smyslu požadavků vyplývajících ze ZÚR ZK jsou navrženy předimenzované plochy pro SPZ
Holešov, které jsou svou velikostí (cca 270 ha) téměř srovnatelné se současným zastavěným územím
městských částí Holešov a Všetuly. Navržené řešení jde proti obecnějším novým urbanizačním
trendům, tj. rozložení a diverzifikaci industrializačních požadavků do většího území, s cílem snižování
nároků na dopravní a materiálové toky a vytváření decentralizovaných pracovních příležitostí.
Návrh předimenzovaných ploch pro výrobu přináší také zvýšené požadavky na nové plochy pro
bydlení a občanské vybavení, které současně vyvolávají požadavky na návrh kompenzačních územních opatření (plochy pro zeleň a ÚSES)31, takže nejsou optimalizovány nároky na zábory půdního
fondu. Na druhé straně jsou vytvářeny podmínky pro pozitivní demografický vývoj (nárůst počtu obyvatel), zlepšování a rozvoj mimopracovních aktivit (sport, rekreace, turistika a cestovní ruch), zvyšování zaměstnanosti a hospodářský rozvoj města (rozvoj výroby a služeb, doprava, technická infrastruktura).
Zásadní změna struktury uspořádání města a jeho okolí, příliv nových pracovníků a zhoršování
kvality životního prostření může v budoucnu znejistit a rozkolísat vyváženost soudržnosti společenství
obyvatel řešeného území.

h) Bydlení
Křivka vývoje počtu obyvatel v Holešově má od r. 1991 trvale sestupný charakter. Dlouhodobá
změna počtu obyvatel mezi lety 2001 – 2011 činí: - 5,52 %. Dle dokumentace RURÚ SO ORP
Holešov by měl předpokládaný počet obyvatel v r. 2026 v městě Holešově (dle zpracovatele RURÚ)
činit 11 796 obyvatel, tj. pouze o 41 obyvatel více než v roce 2011. Do této kalkulace ovšem nejsou
promítnuta demografická očekávání spojená s postupnou realizací SPZ Holešov, kde by mělo být
zaměstnáno minimálně 4 tisíce (až 8 tisíc) pracovníků. Z těchto důvodů je v územním plánu uvažován
progresivní demografický vývoj (až cca 13 tisíc obyvatel v r. 2030). V souvislosti s připravovanými
výrobními plochami (nad)regionálního významu proto byly v řešeném území navrženy dostatečně
dimenzované plochy pro bydlení.

i) Rekreace
Ve správním území města Holešov se nenachází žádná velká rekreační oblast. Významnější zastoupení rekreačních chat je pouze ve východní části k.ú. Žopy. Řada rekreačních objektů je evidována
zejména v zahrádkářských lokalitách v západní části Všetul a Dobrotic a východní části Holešova.
V k.ú. Žopy je navržena dostavba 2 stávajících chatových lokalit, V k.ú. Všetuly a Holešov dvě plochy
pro zahrádkářské osady a v k.ú. Dobrotice je rozšíření stávající zahrádkářské osady.
Územní plán navrhuje také rozšíření sportovně rekreačních aktivit formou návrhu dvou ploch pro
sportovní využití. Navržené řešení nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj, ale v této oblasti
vytvoří lepší podmínky pro sociální rozvoj a soudržnost společenství obyvatel města i regionu.

j) Hospodářské podmínky
Holešov má významnou průmyslovou tradici i podmínky pro další rozvoj. Zásadní koncepční změnou v urbanistickém uspořádání města Holešova, bude připravovaná realizace nové strategické průmyslové plochy jižně od města na území bývalého Letiště Holešov, kde by mělo být zaměstnáno až 4 - 8
tisíc pracovníků. Další pracovní příležitosti by měly vzniknout i navrženým rozšířením průmyslového
okrsku Všetuly a intenzifikací stávajících výrobních aktivit.
30

Pro navržené plochy SPZ Holešov jsou stanoveny samostatné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, viz kapitola 6,
podkapitola 6.2. textové části Územního plánu.
31
Viz kapitola 4, podkapitola 4.4, oddíl 4.4.1, písm. b) bod 7. Plochy pro veřejná prostranství této textové části Odůvodnění.
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Realizace navržených ploch pro výrobu bude mít vliv na zvyšování ekonomického potenciálu nejen
vlastním Holešově, ale zejména v jeho širším zájmovém území. Pokud dojde k podstatnému zvýšení
zaměstnanosti, měla by tato skutečnost pozitivní vliv také na demografický a sociální rozvoj.

3.5.12. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření
V řešeném území města Holešov je vymezeno 7 ploch územních rezerv, jejichž taxativní výčet je
uveden v kapitole 11 textové části Územního plánu.
Ve vymezených plochách územních rezerv jsou zakázány takové změny v území, které by mohly
budoucí stanovené využití, tj. vlastní realizaci vymezených ploch, podstatně ztížit nebo zcela či
částečně znemožnit.
Jako podmínka pro prověření možného budoucího využití je stanovena lhůta, že nejpozději do 4 let
od vydání územního plánu musí být prověřena a posouzena opodstatněnost vymezení územních
rezerv. V rámci prověření musí být rovněž stanoveno, zda budou jednotlivé plochy územních rezerv
navrženy jako nové zastavitelné plochy, nebo budou navrženy k vypuštění z řešení územního plánu,
případně zda budou ponechány jako rezerva. Uvedený časový interval je stanoven jako maximálně
možný, tj. maximálně do 4 let, přičemž k prověření může dojít kdykoli před jejím uplynutím, tj. např.
již po jednom nebo dvou letech po vydání územího plánu. Stanovená lhůta 4 let však nesmí být
překročena. Časový interval „do 4 let“ je odvozen z ust. § 55 odst. 1 platného stavebního zákona, který
se zabývá vyhodnocováním územního plánu a jeho změn, kde se mj. uvádí 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 podmínkách pro prověření budoucího využití ploch územních rezerv není uveden procesní
způsob jejich prověření (např. zpráva o uplatňování územního plánu, změna územního plánu, územní
studie).
Další doplňující údaje jsou uvedeny níže v podkapitole 3.6, oddílu 3.6.3, písm. a), bodě 5. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení této textové části Odůvodnění.

3.6. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
3.6.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s cíli a úkoly stavebního
zákona
Jedním z hlavních cílů územního plánování, vyplývajících ze stavebního zákona, je ochrana krajiny, jako podstatné složky prostředí života obyvatel. S ohledem na to územní plánování určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
 Navržené řešení Územního plánu Holešov, které vychází z charakteru sídla, jeho potenciálů, potřeb
a požadavků vyplývajících z nadřazené ÚPD, je spolu s hlavními zásadami prostorového řešení
popsáno v kapitole 2 textové části Územního plánu.
 Podrobný popis koncepce uspořádání krajiny je uveden v kapitole 5 textové části Územního plánu a
také výše v podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. d).
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3.6.2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s republikovými prioritami
PÚR
Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vyjádřených
v Politice územního rozvoje České republiky vyplývají zejména tyto požadavky:
 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice.
- Navržené řešení ÚP Holešov vychází ze stávající struktury osídlení, kterou dále rozvíjí, při
respektování limitů využití území. Tam, kde navrženým řešením dochází ke změně struktury
stávajícího osídlení a krajiny (SPZ Holešov, silnice R49, JV obchvat), jsou navržena odpovídající kompenzační opatření.
 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.
- V rámci procesu zpracování ÚP Holešov byly s výjimkou navržených ploch pro SPZ Holešov, a
silnici R49, objektivizovány a částečně redukovány ty záměry na provedení změn v území, které
byly v rozporu s výše uvedenými požadavky, např. záměry na extenzivní výstavbu na plochách
ZPF, v krajinářsky pohledově exponovaných plochách, v záplavovém území, v plochách ohrožovaných extravilánovými vodami, apod.
 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.
- V řešeném území jsou kromě řady malých ploch navrženy tři velké plochy přestavby; v řešení je
uplatněn princip účelné arondace jednotlivých funkčních ploch, případně jejich vzájemná
dilatace, s cílem eliminace dílčích kolizí mezi jednotlivými funkcemi.
 Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
- v řešeném území jsou stanovena záplavová území – v těchto plochách nejsou, s výjimkou
navržené plochy silniční dopravy (DS) 381, určené pro realizaci silnice R49 - v místě budoucího
přemostění řeky Rusavy, navrženy žádné nové zastavitelné plochy; pro eliminaci rizik záplav
extravilánovými vodami jsou navrženy plochy pro realizaci záchytných příkopů extravilánových
vod a systém krajinné zeleně, které by měly přispět k retenci, zasakování a zpomalování extravilánových vod.
 Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a
účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
- V řešeném území je kromě několika menších ploch navržena přestavba areálu zemědělské výroby na plochy smíšené obytné, přestavba bývalého zahradnictví na plochy individuálního bydlení
a přestavba areálu smíšené výroby (dříve ZNZ32) na komerční občanské vybavení.

32

Zemědělský nákupní a zásobovací podnik
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3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
a) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení
1. Obyvatelstvo

a) Retrospektivní vývoj počtu obyvatel
Tab. B.9. Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých městských částech v letech 1961 – 2001 a v r. 2011

1961
1970
1980
1991
2001
2011

Holešov
7720
7934
8750
8575
8386
7886

Všetuly
1142
1068
1771
2423
2283
2067

Dobrotice
530
466
429
408
447
431

Žopy
632
599
535
493
533
594

Tučapy
525
484
462
462
458
430

Količín
445
421
370
356
356
347

Celkem
10994
10972
12317
12717
12463
11755

Srovnáním počtu obyvatel za uplynulé tři dekády dospějeme k závěru, že křivka vývoje počtu obyvatel ve správním území města Holešova (v tomto oddílu dále jen: v Holešově) má po r. 1991 trvale
sestupný charakter (12 717 obyvatel v r. 1991, 12 463 obyvatel v r. 2001 a 11 755 obyvatel v r. 2011).
Koncem r. 2013 žilo v Holešově 11 726 obyvatel33, čímž došlo k poklesu až pod úroveň mezi lety
1970 a 1980. Dlouhodobá změna počtu obyvatel mezi lety 2001 – 2011 činí - 5,52 %.

b) Prognóza vývoje počtu obyvatel
Podle stávajícího demografického trendu a procentuálního zastoupení jednotlivých skupin
obyvatelstva by měl počet obyvatel v Holešově i nadále klesat, případně stagnovat. Zvlášť nepříznivé
je zastoupení věkové skupiny 0 – 14 let (13,7 %) a také poměrně vyšší zastoupení obyvatel v poproduktivním věku 65 let a více (17,8 %), přičemž index stáří (podíl skupiny poproduktivních obyvatel
k věkové skupině 0 – 14 let (zde: 2096/1608) vykazoval v r. 2011 hodnotu 1,30, což značí regresivní
vývoj populace.
Demografická prognóza vývoje počtu obyvatel bude záviset jak na věkové struktuře obyvatelstva,
tak na jeho pohybu, tj. přirozené obměně a migraci 34. V intercenzálním období let 1970 – 1991 město
Holešov stěhováním obyvatelstvo získávalo. V devadesátých letech však migrační přírůstek poklesl a
nestačil doplňovat negativní bilanci přirozené měny, takže v Holešově začalo docházet nejprve k mírnému, později strmějšímu úbytku obyvatelstva, k němuž významnou měrou přispěly i suburbanizační
procesy v uplynulých patnácti letech (cca 1995 – 2010, zejména však v letech 2000-2005), spojené s
intenzivní výstavbou rodinných domů v okolních obcích. Na budoucí demografický vývoj města
Holešova bude mít vliv i nabídka pracovních míst ve městě a jeho okolí v rámci možností denní
dojížďky, ale také kvalita životního prostředí (ve smyslu ekologickém i sociálním) a nabídka občanské
vybavenosti ve městě. Výrazné zhoršení zejména prvních dvou složek by mohlo způsobit výraznější
emigraci, a tím i snižování počtu obyvatel
Aktivní migrační bilance obyvatelstva může zvrátit dosavadní nepříznivé vývojové tendence počtu
obyvatel, nicméně by neměla být hlavním zdrojem řešení problému poklesu počtu obyvatel. Jednou z
možných příčin poklesu obyvatel byl i nízký počet realizovaných bytů po r. 2001. Mezi lety 2001 –
2011 bylo v Holešově dokončeno pouze 183 nových bytů , tj. jen 18 bytů ročně, přičemž roční počet
nových bytů na 1000 obyvatel činí pouze 1,3.

33
34

Zdroj: http://www.czso.cz
Migrace se skládá ze složek emigrace (odchod obyvatelstva z území) a imigrace (příchod obyvatelstva do území).
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Dle Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Holešov35 (dále jen RURÚ) by měl předpokládaný počet obyvatel v r. 2026 v městě Holešově, dle prognózy IRI36 (vstupní údaj kalkulačky
URBANKA37), činit 11 796 obyvatel, tj. pouze o 41 obyvatel více než v roce 2011.
Do výše uvedené kalkulace ovšem nejsou promítnuta demografická očekávání spojená s postupnou
realizací SPZ Holešov, kde by mělo být zaměstnáno minimálně 4000 pracovníků, optimistické
prognózy uvádějí 8 000 až 12 000 nových pracovních míst 38. Z těchto důvodů je v územním plánu
uvažován progresivní demografický vývoj – viz následující tabulka, který ale není již tak optimistický,
jako v době zpracování konceptu Územního plánu Holešov (03/2011) 39, kdy byla uváděna
předpokládaná plná obsazenost průmyslové zóny již v roce 2012. Určitá rezervovanost vyplývá ze
skutečnosti, že nárůst počtu obyvatel spojených s realizací průmyslové zóny nebude realizován pouze
v rámci správního území města Holešova, ale částečně také na území okolních obcí SO ORP Holešov,
případně v sousedních městech, které ve svých ÚPD disponují dostatečně dimenzovanými plochami
umožňujícími výstavbu nových bytů v rodinných i bytových domech (navržené zastavitelné plochy
pro bydlení40: např. Martinice – 30,5 ha, Přílepy – 20 ha, Žeranovice – 20 ha, Rymice - 15 ha, Kostelec u Holešova – 14 ha, Ludslavice – 9,5 ha, Míškovice – 8,5 ha, Lechotice – 5 ha, Jankovice – 4 ha,
Horní Lapač – 4 ha, Zahnašovice 3,5 ha, Bořenovice – 3,5 ha. Nedaleké město Hulín má v územním
plánu navrženy zastavitelné plochy pro bydlení v rozsahu cca 80 ha.
Při posuzování možných dopadů SPZ na město a jeho zázemí je možno vycházet ze situace v regionech s již realizovanými investicemi podobného rozsahu. Nabízí se zvláště SPZ Nošovice, sídlo
českého zastoupení korejské automobilky Hyundai. Vytvoření pracovních míst jak v rámci zóny, tak
v rámci doprovodných činností a dodavatelských firem, znamenalo sice pokles nezaměstnanosti
v regionu, ale současně nemělo dopad na demografickou situaci v regionu. Většinu zaměstnaných totiž
tvoří obyvatelé regionu, dojížďka ze vzdálenějších oblastí či z jiných států je minimální 41.
Tab. B.10. Uvažovaný počet obyvatel včetně urbanistické rezervy
Rok
Navrhovaný počet obyvatel
Urbanistická rezerva 5 %42
Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy

2020
12 400
620
13 020

2030
12 900
645
13 545

2. Bytový fond

a) Údaje o stávajícím domovním a bytovém fondu
Popis stávající struktury zastavění v řešeném území města Holešova je uveden výše v této kapitole,
v podkapitole 5.3, oddílu 3.5.6, písm. b), bodě 1. Struktura a charakter osídlení a obytné zástavby této
textové části Odůvodnění.

35

2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů a doplnění podkladů pro zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP
Holešov – technická pomoc (zpracovatel: Institut regionálních informací, s.r.o.; 2012)
36
Institut regionálních informací, s.r.o.
37
Urbanistická kalkulačka URBANKA je nástroj pro optimalizaci rozsahu rozvojových ploch pro bydlení v územních plánech obcí (autor:
Institut regionálních informací, s.r.o.).
38
Dle oficiálně publikovaných údajů musí holešovská průmyslová zóna podle dotačních podmínek realizovat do konce roku 2020 investice
v hodnotě 10 miliard korun a vytvořit 4 000 pracovních míst.
39
Jako optimální cílová velikost Holešova bylo uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 14 - 15 tisíc obyvatel.
40
ÚAP SO ORP Holešov, část A, jev č. 117
41
O této problematice podrobněji pojednává bakalářská práce V. Žilavé „Vliv automobilové firmy Hyundai na situaci na trhu práce na Frýdeckomístecku“, obhájené v r. 2011 na Masarykově univerzitě v Brně.
42
S ohledem na skutečnost, že je řešené území součástí vymezené rozvojové oblasti OB9 a je zde připravována realizace průmyslové zóny
nadmístního/regionálního významu, zůstává ponechána 5 % urbanistická rezerva, která byla uvažována již v předcházejícím územním
plánu.
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Následující údaje zobrazují přehled o domovním a bytovém fondu v celém správním území města
Holešov. Podkladem bylo Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011.
Počet domů celkem ..........................................................................................................................2 311
z toho trvale obydlené ......................................................................................................................2 098
z toho rodinné domy ..........................................................................................................................1 791
Počet neobydlených domů ...................................................................................................................212
Počet bytů celkem ............................................................................................................................5 075
Počet obydlených bytů ......................................................................................................................4 608
z toho v rodinných domech ...............................................................................................................2 010
z toho v bytov. domech .....................................................................................................................2 443
Byty neobydlené ...................................................................................................................................467
Z toho slouží k rekreaci ..........................................................................................................................22
Průměrná obložnost bytů ................................................................................................ 2,55 obyvatel/byt
Pro účely stanovení navrhovaného počtu obyvatel bylo provedeno srovnání průměrné obložnosti
veškerého bytového fondu43 v uplynulých třech dekádách a interpolací byla stanovena prognózovaná
obložnost (zalidněnost)44 do r. 2030 - viz následující tabulky.
Tab. B.11. Rozložení bytového fondu v jednotlivých městských částech
Městská
část
Dobrotice
Holešov
Količín
Tučapy
Všetuly
Žopy
Celkem

1991
počet
počet
domů
bytů
121
128
1141
3115
111
121
125
145
365
760
151
155
2014
4424

2001
počet
počet
domů
bytů
148
163
1244
3413
122
131
138
167
417
817
184
199
2253
4890

2011
počet
počet
domů
bytů
152
179
1270
3507
130
149
139
175
472
846
193
219
2311
5075

Tab. B.12. Údaje o obložnosti bytového fondu (počet obyvatel/byt) v letech 1991 – 2011
Městská
část
Dobrotice
Holešov
Količín
Tučapy
Všetuly
Žopy
Celkem

počet
obyv.
408
8575
356
462
2423
493
12717

1991
počet
bytů
128
3115
121
145
760
155
4424

obyv/
1 byt
3,19
2,75
2,94
3,19
3,19
3,18
2,88

počet
obyv.
447
8386
356
458
2283
533
12463

2001
počet
bytů
163
3413
131
167
817
199
4890

obyv/
1 byt
2,74
2,46
2,72
2,74
2,79
2,68
2,55

počet
obyv.
431
7886
347
430
2067
594
11755

2011
počet
bytů
179
3507
149
175
846
219
5075

obyv/
1 byt
2,41
2,25
2,33
2,46
2,44
2,71
2,32

b) Odhad potřeby bytového fondu
1. Prognóza bydlení do roku 2026 (prognóza IRI, vstupní údaje kalkulačky URBANKA)

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, předběžné výsledky SLDB 2011) .......................................... 4450
Průměrná zalidněnost bytů ........................................................................................... 2,69 obyvatel/byt
Předpokládaná roční intenzita odpadu bytů ................................................................................. 0,21 %
Předpokládaný odpad bytů do cílového roku (2026) ................................................................. 140 bytů
43
44

Tj. včetně neobydlených domů a bytů, které jsou pro bydlení potenciálně disponibilní.
Zalidněnost bytu se vymezuje počtem osob, které v bytě bydlí a velikostí tohoto bytu. Při použití stanovených norem lze byty dále členit
na byty přelidněné, případně nedostatečně zalidněné (nedolidněné), resp. byty neobydlené nebo byty volné.
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Předpokládaný roční pokles zalidněnosti bytů ............................................................................... 0,6 %
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách ................................................................................ 80 %
Podíl nových bytů v rodinných domech .......................................................................................... 90 %
Průměrná velikost pozemku rodinného domu .............................................................................. 950 m2
Podíl navýšení velikosti pozemku z hlediska dalších funkčně propojených ploch ......................... 20 %
Podíl velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě na velikosti pozemku pro rodinný dům ... 20 %
Rezerva - nedostupnost pozemků .................................................................................................... 70 %
2. Prognóza bydlení do roku 2026 (prognóza IRI, výpočet - kalkulačka URBANKA)

Celková potřeba nových bytů ..................................................................................................... 421 bytů
Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení ........................................................................... 60 ha
3. Bilance potřeby ploch pro bydlení (RURÚ, 2012)

Zastavitelné plochy pro bydlení v ÚPN města Holešov (ÚAP, jev č. 117) ............................. 101,46 ha
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení (RURÚ, 2012) ............................................ 6,96 %
Disponibilní plochy pro bydlení (RURÚ, 2012) .......................................................................... 94,4 ha
Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení 45 (RURÚ, 2012) .................. 157,2 %
Tab. B.13. Předpokládaná potřeba bytového fondu v letech 2020 - 2030
Rok
Uvažovaný počet obyvatel
Odhad průměrného počtu osob/byt
Potřeba bytů v návrhovém období
Přirozený úbytek bytového fondu 46
Celková potřeba bytového fondu

2020
12 400
2,45
5061
61
5 122

2030
12 900
2,40
5375
102
5 477

3. Bilance kapacit navrhovaných ploch pro bydlení

a) Plochy individuálního bydlení
Většina navržených ploch určených pro bydlení, tj. plochy pro individuální bydlení a plochy smíšené obytné je umisťována na severní a východní okraje města Holešova a na severní okraj jeho městské
(dále jen MČ) části Všetuly. V MČ Dobrotice, Žopy, Tučapy a Količín, je navržen pouze redukovaný
počet ploch pro novou obytnou zástavbu, který vychází z koncepce původního územního plánu.
Výpočet uvažovaného minimálního počtu nových rodinných domů v navržených plochách individuálního bydlení vychází jednak z konkrétního tvaru jednotlivých ploch, struktury okolní zástavby a
limitování plochy (zejména stávající technickou infrastrukturou), jednak z předpokladu, že průměrná
velikost budoucích stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů by se měla pohybovat okolo
1000 m2. Hlavními důvody pro stanovení této velikosti stavebního pozemku je jednak snaha o zachování stávající struktury zástavby, jednak potřeba zajištění ekonomické udržitelnosti nové dopravní a
technické infrastruktury, kterou bude nutno realizovat před zahájením vlastní bytové výstavby. V odůvodněných případech, např. při přechodu do volné krajiny, by se mohla blížit i hranici 1200 m2. Plochy větší než 1500 m2 nejsou v řešeném území žádoucí. Současně by neměla být průměrná minimální
velikost stavebních pozemků pro rodinné domy ve stávajícím zastavěném území menší než 600 m2.
Vzhledem k tomu, že se v převážné míře jedná o dostavby stávající zástavby, plochy zainvestované
dopravní a technickou infrastrukturou nebo plochy, pro něž byly územním plánem vymezeny
samostatné související plochy veřejných prostranství, určené pro realizaci dopravní infrastruktury,
nebyla v rámci stanovení odhadovaného počtu bytů od těchto ploch, s výjimkou navržených ploch 323
a 376 odečítáno 20 % plochy na veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu.
45
46

Porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA
0,2 % z počtu bytů ve výchozím roce 2011 za 1 rok = (5075/100) x 0,2 = 10,15 bytu/1 rok, resp. 163 bytů za období let 2015 - 2030
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Tab. B.14. Navržené plochy pro individuální bydlení
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ozn. pl.
2
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29
323
329
331
337
346
358
360
376
377
402
406
Celkem

Katastrál. území Plocha (ha)
Holešov
0,1553
Všetuly
0,6832
Všetuly
0,5297
Količín
0,3137
Količín
0,2298
Količín
0,4847
Količín
0,2026
Količín
0,1449
Količín
1,1434
Tučapy u Hol.
0,2119
Tučapy u Hol.
0,2218
Tučapy u Hol.
0,1183
Tučapy u Hol.
1,4663
Tučapy u Hol.
0,1945
Tučapy u Hol.
0,4037
Dobrotice
0,1126
Dobrotice
1,8207
Dobrotice
0,2246
Žopy
1,8157
Žopy
0,4907
Žopy
0,5353
Holešov
0,8302
Dobrotice
1,5752
Tučapy u Hol.
0,4994
Dobrotice
0,0816
Količín
0,2804
Všetuly
0,0801
Všetuly
0,1366
Holešov
1,6193
Holešov
1,1821
Holešov
0,2465
Dobrotice
0,2957
18,3305

Lokalita
Ul. Havlíčkova
Za koupalištěm
Ul. Rymická
Západ
Sever
Jih
Jih
Jihovýchod
Jihovýchod
Sever
Západ
U farmy
Jih
Severovýchod
Severovýchod
Západ - Kačerov
Západ - Zahradnictví
Sever – u výletiště
Jih – Za školkou
Východ – U hřiště
Severovýchod - Bařinka
Ul. Tučapská
Západ - Zahradnictví
Jih
Západ - Kačerov
Severovýchod
Ul. Zahradní
Ul. Zahradní
Ul. Bořenovská
Ul. Bořenovská
Ul. Partyzánská
Západ - Zahradnictví

Počet bytů47
2
6
4
3
2
5
2
1
12
2
2
1
12
2
4
1
18
2
18
4
4
7
15
4
1
2
1
2
13
30
1
3
186

Průměrná hustota zástavby (osídlení) ve všech navržených plochách individuálního bydlení činí při
uvažované obložnosti na 2,4 obyv./byt: 21 obyvatel na 1 ha zastavitelné plochy.
b) Plochy smíšeného bydlení
Převážná část obytné výstavby by měla být ve městě Holešově realizována zejména v rámci ploch
smíšených obytných, kde se předpokládá jak individuální, tak hromadná obytná výstavba, včetně
zařízení občanské vybavenosti a služeb. Nejvýznamnější plochy pro smíšené bydlení jsou soustředěny
do tří lokalit: Za Kozrálovem (navržené plochy 48 a 57), lokalita Bořenovská - Pod Želkovem (navržené plochy 49, 51, 52) a lokalita Sadová (navržené plochy 55 a 56). Plocha 49 je přestavbovým
územím.
S ohledem na svoji polohu se v navržených, dosud nezastavěných plochách na okrajích stávající
obytné zástavby, tj. plochách 48, 57, 51, 52, 55 a 56 předpokládá větší zastoupení rodinných domů
(cca 80 - 90 %), naopak v ploše 49, která je plochou přestavby stávajících výrobních ploch, jež bez
demolice stávajících objektů nejsou vhodné pro realizaci rozvolněné zástavby rodinných domů, by
měla převažovat hromadná bytová výstavba (80 %).
47

Odhadovaná potenciální kapacita počtu bytů v rodinných domech v jednotlivých plochách
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Obdobně jako výše u ploch pro individuální bydlení, vychází výpočet uvažovaného minimálního
počtu nových rodinných domů či bytů v bytových domech v navržených plochách jednak z konkrétního tvaru plochy, struktury okolní zástavby a limitování plochy, jednak z předpokladu, že průměrná
velikost budoucích stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů se bude pohybovat okolo 1000
m2. U všech ploch je od celkové výměry plochy odpočítáno vždy 20 % plochy na veřejná prostranství,
dopravní a technickou infrastrukturu.
1. Základní parametry pro výpočet množství disponibilních bytů

 Jako reprezentativní vzorek zástavby hromadného bydlení byla použita relativně rozvolněná
struktura sídliště U Letiště, která má výměru cca 8 ha (včetně navazujících ploch veřejné zeleně a
občanského vybavení, bez samostatných garáží a zahrádek za jižním okrajem sídliště), výšková
hladina zástavby nepřesahuje 4 nadzemní podlaží (3 – 4 podlaží), nachází se zde 420 bytů, v nichž
žije cca 1000 obyvatel. Průměrná hustota osídlení zde činí cca 125 ob/ha (2,38 obyv./byt).
 Stanovená hustota zástavby v plochách uvažovaných pro hromadné bydlení v bytových domech:
100 obyvatel/ha při obložnosti 2,5 obyv./byt.
2) Stanovení procentuálního zastoupení individuálního a hromadného bydlení v navržených
plochách

 V navržené ploše 49 je při výpočtu potenciálních kapacit počtu bytů uvažováno s 80 % podílem
hromadného bydlení v bytových domech (BD) a 20 % podílem individuálního bydlení v rodinných
domech (RD).
 V navržených plochách 48, 57, 51, 52, 55 a 56 je při výpočtu potenciálních kapacit počtu bytů uvažováno s 20 % podílem hromadného bydlení v bytových domech a 80 % podílem individuálního
bydlení v rodinných domech.
a) Příklad postupu při výpočtu množství disponibilních bytů s převažující hromadnou bytovou
zástavbou

 Celková výměra navržené plochy 49 ....................................................................................... 2,97 ha
 Plocha pro bydlení po odečtu 20 % z celkové plochy pro související dopravní technickou infrastrukturu ........................................................................................ = 2,97 - (2,97 x 0,2) = cca 2,38 ha
 Koeficient procentuálního zastoupení hromadné bytové výstavby v dané ploše .......................... 0,80
 Disponibilní plocha pro hromadnou bytovou výstavbu ............................. = 2,38 ha x 0,80 = 1,90 ha
 Vypočet počtu obyv. v hromad. bytové výstavbě v dané ploše ...... = 1,90 ha x 100 (obyv./ha) = 190
 Vypočet počtu bytů hromad. bytové výstavby v dané ploše ........... = 190 obyv./2,5 (obyv./byt) = 76







Koeficient procentuálního zastoupení individuální bytové výstavby v dané ploše....................... 0,20
Disponibilní plocha pro individuální bytovou výstavbu .............................. = 2,38 ha x 0,2 = 0,48 ha
Maximální velikost pozemku pro výstavbu rodinného domu (RD) ....................................... 1000 m2
Maximální velikost pozemku pro výstavbu rodinného domu (RD) ........= 0,48 ha/1000 (m2/RD) = 5
Uvažovaný počet bytů v jednom rodinném domě .............................................................................. 1
Vypočet počtu bytů v rodinných domech v dané ploše................................................ = 5 x 1 RD = 5

 Celkový počet disponibilních bytů v dané ploše .................................... = 76 (v BD) + 5 (v RD) = 81
 Průměrná hustota zástavby v celé ploše (2,97 ha) .................................................. cca 76,5 obyv./ha
b) Příklad postupu při výpočtu množství disponibilních bytů s převažující individuální bytovou
zástavbou

 Celková výměra navržené plochy 48 ....................................................................................... 4,80 ha
 Plocha pro bydlení po odečtu 20 % z celkové plochy pro související dopravní technickou infrastrukturu ........................................................................................ = 4,80 - (4,80 x 0,2) = cca 3,84 ha
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Koeficient procentuálního zastoupení hromadné bytové výstavby v dané ploše .......................... 0,20
Disponibilní plocha pro hromadnou bytovou výstavbu ............................. = 3,84 ha x 0,20 = 0,77 ha
Vypočet počtu obyv. v hromad. bytové výstavbě v dané ploše ........ = 0,77 ha x 100 (obyv./ha) = 77
Vypočet počtu bytů hromad. bytové výstavby v dané ploše ............. = 77 obyv./2,5 (obyv./byt) = 31








Koeficient procentuálního zastoupení individuální bytové výstavby v dané ploše....................... 0,80
Disponibilní plocha pro individuální bytovou výstavbu .............................. = 3,84 ha x 0,8 = 3,07 ha
Maximální velikost pozemku pro výstavbu rodinného domu (RD) ....................................... 1000 m2
Maximální velikost pozemku pro výstavbu rodinného domu (RD) ......= 3,07 ha/1000 (m2/RD) = 31
Uvažovaný počet bytů v jednom rodinném domě .............................................................................. 1
Vypočet počtu bytů v rodinných domech v dané ploše............................................ = 31 x 1 RD = 31

 Celkový počet disponibilních bytů v dané ploše .................................. = 31 (v BD) + 31 (v RD) = 62
 Celkový počet obyvatel v dané ploše ............................................. = 62 bytů x 2,5 (obyv./byt) = 155
 Průměrná hustota zástavby v celé ploše .................................................................. cca 32,3 obyv./ha
Tab. B.15. Navržené plochy pro smíšené bydlení
Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ozn.
plochy
48
49
51
52
55
56
57
58
345
Celkem

Katastrální
území
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Všetuly
Všetuly
Všetuly

Plocha
(ha)
4,7976
2,9743
2,1174
4,8176
16,6109
0,3750
9,5025
0,5964
0,2612
42,0529

Lokalita
Za Kozrálovem
Ul. Bořenovská
Pod Želkovem
Pod Želkovem
Sadová
Sadová
Za Kozrálovem
Ul. Rymická
U Benziny

ø hustota
Počet bytů
Celkový
v BD + RD počet bytů48 zást. (ob./ha)
31+ 31
62
32
76 + 5
81
76
14 + 14
28
33
31 + 31
62
32
105 + 105
210
32
2+2
4
27
61 + 61
122
32
4+3
7
30
2+1
3
29
326 + 253
579
Ø = 36

Průměrná hustota zástavby (osídlení) ve všech navržených plochách bydlení činí při uvažované
obložnosti na 2,5 obyv./byt: 36 obyvatel na 1 ha zastavitelné plochy.
4. Rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2030

V následujícím přehledu je uvedena rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2030, která vyplynula z analýzy vývoje počtu obyvatel a bytového fondu v řešeném území města Holešov a predikce
demografické prognózy.
Počet bytů celkem (2011) ...................................................................................................................5075
Počet (trvale) obydlených bytů (2011) ...............................................................................................4608
Počet neobydlených bytů (2011) ..........................................................................................................467
Počet neobydlených bytů užívaných k rekreaci .....................................................................................22
Předpokládaný úbytek byt. fondu 2015 – 2030 49.................................................................................163
Potenciální kapacita bytů v navržených plochách individuálního bydlení - BI ...................................186
Potenciální kapacita bytů v navržených plochách smíšeného bydlení - SO.........................................579
Celková kapacita bytů v navržených plochách BI + SO ......................................................................765
Navrhovaný počet bytů v území do r. 2030 50 ....................................................................................5655
Odhadovaný průměrný počet osob/byt v r. 2030 ...............................................................................2,40
Maximální kapacita území - do r. 2030 = 5655 bytů x 2,40 obyv./byt) ......................... cca 13 572 obyv.

48

Potenciální kapacita počtu bytů v jednotlivých plochách
0,2 % z počtu bytů ve výchozím roce 2011 za 1 rok = (5075/100) x 0,2 = 10,15 bytu/1 rok, resp. 163 bytů za období let 2015 - 2030
50
5075 bytů v r. 2011 + celková kapacita bytů v navržených plochách BI + SO (765 bytů) mínus počet bytů využívaných k rekreaci (22)
mínus předpokládaný úbytek bytového fondu (163 bytů.)
49
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Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území ve vztahu s realizací SPZ Holešov je stanovena
urbanistická rezerva ve výši 5 % z celkového uvažovaného počtu obyvatel51.
Počet obyvatel v roce 2001 .............................................................................................................12 463
Počet obyvatel v roce 2011 .............................................................................................................11 755
Počet obyvatel na počátku r. 2013...................................................................................................11 772
Uvažovaný počet obyvatel v r. 2020 ...............................................................................................12 400
Uvažovaný počet obyvatel v r. 2030 ...............................................................................................12 900
Urbanistická rezerva (5 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2020 nad původně stanovený rámec ............620
Urbanistická rezerva (5 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2030 nad původně stanovený rámec ............645
Uvažovaný počet obyvatel v r. 2020 včetně urbanistické rezervy ..................................................13 020
Uvažovaný počet obyvatel v r. 2030 včetně urbanistické rezervy ..................................................13 545
Rozdíl mezi maximální stanovenou kapacitou území v roce 2030 (13 572 obyvatel) a maximálním
uvažovaným potenciálním počtem obyvatel včetně 5 % urbanistické rezervy (13 545 obyvatel) činí 27
obyvatel.
5. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení

V dokumentaci pro veřejné projednání návrhu územního plánu (06/2013) bylo konstatováno, že
navržené plochy pro bydlení výrazně přesahují reálnou potřebu pro výstavbu nových bytů (bytových
jednotek v rodinných, případně i bytových domech). Dle původního návrhu totiž rozdíl mezi
maximální stanovenou kapacitou území v roce 2030 (15 535 obyvatel ve variantě A, resp. 15 245
obyvatel ve variantě B) a maximálním uvažovaným potenciálním počtem obyvatel včetně 2 % urbanistické rezervy (13 260 obyvatel) činil ve variantě A: 2275 obyvatel, ve variantě B: 1985 obyvatel.
Z toho na jedné straně vyplývalo, že v řešeném území bylo navrženo dostatečné množství ploch pro
bydlení, na straně druhé bylo patrné, že zde existovaly plochy umožňující při předpokládané obložnosti 2,50 obyvatel/byt umístění dalších 910 bytů (bytových jednotek) ve variantě A, resp.794 bytů ve
variantě B, nad rámec prognózované potřeby v řešeném území.
Mezi plochy s největší potenciální disponibilní kapacitou umožňující výstavbu nových bytových
jednotek patřily navržené plochy 47 (areál fy TON) a 400 (areál firmy Farma Holešov s.r.o. v ul.
Bořenovská) s celkovou předpokládanou disponibilní kapacitou 515 bytových jednotek (bytů). Jednou
z příčin výše uvedených disproporcí byly, kromě jiného, právě požadavky na návrh nové plochy smíšené obytné 47, aniž by tyto skutečnosti byly koncepčně promítnuty do požadavku na redukci dříve
navržených ploch individuálního nebo hromadného bydlení, nové skutečnosti vyplývající z vývoje
obsazenosti průmyslové zóny a další pokles obyvatel vyplývající ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011. Rozhodnutí pořízení nového územního plánu Holešov schválilo Zastupitelstvo města Holešov v
roce 2010. V témže roce bylo zpracováno a schváleno zadání územního plánu. V této době byla deklarována plná obsazenost průmyslové zóny (SPZ Holešov) do roku 2012 s minimálně 8000 pracovními
místy. Na tuto skutečnost reagoval i koncept územního plánu. Na základě výsledků projednání konceptu byl zpracován a Zastupitelstvem města Holešov schválen Návrh pokynů pro zpracování návrhu
Územního plánu Holešov. Návrh územního plánu pro společné jednání odpovídal stále uvažovanému
rozvoji města dle původní vize 14 - 15 tisíc obyvatel. Dokumentace návrhu územního plánu pro veřejné projednání (06/2013) však byla zpracována v době, kdy v důsledku nepříznivého hospodářského
vývoje nedošlo v uvažované době (do r. 2012) k očekávanému naplnění SPZ Holešov52 a lze předpokládat, že plné obsazení SPZ Holešov bude uskutečněno v delším časovém horizontu. Dále bylo nutno
uvažovat i s poklesem počtu obyvatel, který vyplynul ze sčítání obyvatel v r. 2011. Proto byly již v

51

S ohledem na skutečnost, že je řešené území součástí vymezené rozvojové obostní OB9 a je zde připravována realizace průmyslové zóny
nadmístního/regionálního významu, zůstává ponechána 5 % urbanistická rezerva, která byla uvažována již v předcházejícím územním
plánu.

52

Celková výměra navržených výrobních ploch v průmyslové zóně tedy činila cca 272 ha. V průběhu let 2008 – 2013 byla
realizována dopravní a technická infrastruktura a došlo k zastavění cca 16 ha území (včetně záchytného poldru dešťových
vod, ochranného valu a dvou realizovaných areálů: Technologický park a fa POKART. V r. 2014 byly realizovány další
nové účelové komunikace o výměře cca 1 ha.
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návrhu pro veřejné projednání v této části odůvodnění uvedeny konkrétní návrhy na redukci ploch s
ohledem na reálné potřeby města.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Tučapy vypuštěna původně navržená (návrhová) plocha
individuálního bydlení (BI) 20, která je nově vymezena jako územní rezerva individuálního bydlení
(BI) 416.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov a Všetuly vypuštěna západní část původně navržené
(návrhové) plochy smíšené obytné (SO) 48, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy
smíšené obytné (SO) 417. K vypuštění západní části bylo přistoupeno vzhledem k tomu, že ve
východní části je již připravována realizace části navrženého záměru (obytné zástavby). Celá
plocha byla sice v původním územním plánu vymezena jako návrhová, ovšem doposud nedošlo k
její realizaci a nebyla vybudována ani zahájena výstavba nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Plocha je stále zemědělsky obhospodařovaná. Z důvodu případného možného budoucího
(prostorově logického) sjednocení území byla vypouštěná (západní) část navržena jako územní
rezerva.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna východní část původně navržené (návrhové) plochy smíšené obytné (SO) 51, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy smíšené
obytné (SO) 415. Celá plocha byla sice vymezena v původním územním plánu jako návrhová
plocha, ovšem doposud nedošlo k její realizaci a nebyla vybudována ani zahájena výstavba
nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Plocha je stále zemědělsky obhospodařovaná. Jako
návrhová plocha byla ponechána pouze západní část původní plochy 51 navazující na zastavěné
území. Z důvodu případného možného budoucího (prostorově logického) sjednocení území byla
vypouštěná (východní) část navržena jako územní rezerva.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna východní část původně navržené (návrhové) plochy smíšené obytné (SO) 52, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy smíšené
obytné (SO) 414. K vypuštění (pouze) východní části bylo přistoupeno vzhledem k tomu, že je v
západní části plochy již připravována vlastní realizace záměru. Celá plocha byla sice vymezena v
původním územním plánu jako návrhová plocha, ovšem doposud nedošlo k její realizaci a nebyla
vybudována ani zahájena výstavba nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Plocha je stále
zemědělsky obhospodařovaná. Z důvodu případného možného budoucího (prostorově logického)
sjednocení území byla vypouštěná (východní) část navržena jako územní rezerva.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna východní část původně navržené (návrhové) plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 334, která je nově vymezena
jako územní rezerva plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 422.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna původně navržená (návrhová) plocha
smíšená obytná (SO) 53, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy smíšené obytné (SO)
53. K vypuštění této plochy bylo přistoupeno vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k její realizaci,
nebyla vybudována ani zahájena výstavba nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Z důvodu
případného možného budoucího (prostorově logického) sjednocení území byla vypouštěná
návrhová plocha nově navržena (vymezena) jako územní rezerva.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna severní část původně navržené (návrhové)
plochy individuálního bydlení (BI) 377, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy
individuálního bydlení (BI) 413. Způsob redukce celé lokality byl proveden tak, aby návrhové
plochy navazovaly na zastavěné území.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna původně navržená (návrhová) plocha
smíšená obytná (SO) 47, která je nově vymezena jako stávající plocha smíšená výrobní (SP). Jedná
se o rozsáhlý areál firmy TON s.r.o. o výměře téměř 13 ha, v němž je stále provozována výrobní
činnost. Přestavba resp. konverze na plochu smíšenou obytnou by vzhledem k existenci výrobních
budov a velkému rozsahu ploch byla otázkou delšího (dlouhodobého) časového horizontu. Areál se
nachází v průmyslové části města a je limitován ochranným pásmem železnice. Územním plánem
je navrženo dostatečné množství ploch smíšených obytných, které mají vhodnější podmínky pro
toto funkční využití.
Po provedených úpravách činí rozdíl mezi maximální stanovenou kapacitou území v roce 2030 (13
572 obyvatel) a maximálním uvažovaným potenciálním počtem obyvatel včetně 5 % urbanistické
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rezervy (13 545 obyvatel) činí 27 obyvatel. Z toho na jedné straně vyplývá, že je v řešeném území
navrženo dostatečné množství ploch pro bydlení, na straně druhé je patrné, že zde existují plochy
umožňující při předpokládané obložnosti 2,40 obyvatel/byt53 umístění dalších 11 bytů (bytových
jednotek) nad rámec prognózované potřeby v řešeném území. S přihlédnutím k předpokládanému
budoucímu snižování obložnosti bytového fondu a nastupujícímu trendu narůstání jedno- nebo
dvoučlenných domácností, je rozsah navržených ploch přiměřený. Z těchto důvodů nebyla navržena
žádná další redukce navržených ploch pro bydlení. Navržené řešení je v souladu s ustanovením § 18
odst. 1 a 4 (Cíle územního plánování) platného stavebního zákona
6. Přehled vymezených ploch územních rezerv

Důvody pro vymezení ploch územních rezerv jsou uvedeny v předcházejícm bodě 5. Vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení. V následujícím textu je uveden jejich tabelární
přehled.
Tab. B.16. Vymezené plochy územních rezerv
Poř.
č.
1
2
3
4
5
6
7

Ozn.
plochy
53
413
414
415
416
417
422
Celkem

Katastrální
území
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Tučapy u Holešova
Holešov, Všetuly
Holešov

Plocha
(ha)
0,5730
2,4819
2,8430
1,7756
1,0295
13,5095
0,2406
22,4531

Druh plochy s rozdílným způsobem využití
(index označení plochy)
Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy individuálního bydlení (BI)
Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy individuálního bydlení (BI)
Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy veřej. prostr. s převahou zpevněných ploch (PV)

b) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro výrobu
1. Bilance stávajících ploch pro výrobu

Současná výměra výrobních ploch ve správním území města Holešova, do nichž ale již není
započítávána navržená plocha přestavby 49 a část plochy 408, činí cca 112 ha, z toho 13 ha plochy
zemědělské výroby, 24 ha plochy průmyslové výroby a skladů a 75 ha plochy smíšené výrobní.
2. Bilance kapacit navrhovaných ploch pro výrobu
Tab. B.17. Přehled navržených ploch smíšených výrobních
Poř. č. Označ.
1
59
2
60
3
61
4
63
5
64
6
66
7
67
8
328
9
344
10
412

Katastrál. území
Holešov
Všetuly
Všetuly
Všetuly
Všetuly
Količín
Količín
Holešov
Všetuly
Celkem

53

Plocha (ha)
0,1944
1,0153
1,0295
0,1980
0,4048
0,5381
0,3987
0,3933
1,5209
0,0588
5,7518

Lokalita
Ul. Osvobození - Wastex
Ul. Palackého
Ul. Palackého
U Benziny
Za cukrovarem
Jihozápad - u farmy
Severovýchod - u statku
Ul. Květná
Za cukrovarem
Ul. Palackého

Původně uvažovaná obložnost 2,50 obyvatel/byt byla na základě definitivních výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 upravena/snížena
na hodnotu 2,4 obyvatel/byt.
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Tab. B.18. Přehled navržených ploch výroby a skladování – průmyslová zóna
Poř. č. Označ.
1
74
2
75
3
76
4
421

Katastrál. území
Holešov
Holešov
Holešov, Všetuly
Holešov
Celkem

Plocha (ha)
69,3844
12,9719
97,9327
13,1471
193,4361

Lokalita
SPZ Holešov
SPZ Holešov
SPZ Holešov
SPZ Holešov

Tab. B.19. Přehled navržených ploch pro průmyslovou výrobu a sklady
Poř. č. Označ.
1
77
2
78

Katastrál. území
Holešov
Všetuly
Celkem

Plocha (ha)
0,7714
9,3136
10,0850

Lokalita
Ul. Přerovská - Jacom
Ul. Palackého

Tab. B.20. Přehled navržených ploch pro zemědělskou výrobu
Poř. č. Označ.
1
349

Katastrál. území
Dobrotice
Celkem

Plocha (ha)
0,1709
0,1709

Lokalita
U střelnice

Tab. B.21. Přehled navrž. ploch pro specifické druhy výroby a skladování – specifická zemědělská výroba
Poř. č. Označ.
1
65

Katastrál. území
Žopy
Celkem

Plocha (ha)
0,1811
0,1811

Lokalita
U regulační stanice

Podrobný popis ploch navržených pro výrobu je uveden níže v kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu
4.4.1, písm. b), body 9 - 13 této textové části Odůvodnění.
3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro výrobu

a) Navržené plochy pro zemědělskou, průmyslovou a smíšenou výrobu
Výměra navržených ploch pro zemědělskou (VZ) a specifickou zemědělskou (VX) výrobu činí cca
0,35 ha, což představuje cca 3,5 % nárůst ploch pro zemědělskou výrobu. Naopak návrhem plochy
smíšené obytné (SO) 49 dochází ke zmenšení cca o 3 ha, což odpovídá přibližně čtvrtině stávajících
zemědělských výrobních ploch.
Výměra navržených ploch pro průmyslovou výrobu a sklady (VP) činí cca 10 ha, což představuje
nárůst cca o 42 %. Výměra navržených ploch pro smíšenou výrobu (SP) činí cca 5,6 ha, což
představuje nárůst o 9 %.
Vzhledem k charakteru řešeného území jsou všechny výše uvedené plochy pro výrobu v relaci se
strukturou a potřebami ekonomického rozvoje města Holešova.
b) Navržené plochy pro strategickou průmyslovou zónu Holešov
S výjimkou průmyslového okrsku Všetuly a průmyslové zóny v jižní části města (mezi železniční
tratí a bývalým letištěm) se v řešeném území nenacházejí žádné rozsáhlejší výrobní plochy.
Navržené plochy 74 – 76 a 421, určené pro realizaci Strategické průmyslové zóny (SPZ) Holešov,
která by se měla stát hlavním rozvojovým impulzem nejen pro město Holešov, ale také celý zlínský
region, zpřesňují jednak záměr ze ZÚR ZK, jednak jsou převzatými záměry z původního územního
plánu, kde bylo pro průmyslovou zónu navrženo ve správním území města Holešova (v k.ú. Holešov a
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Všetuly) 216 ha a v navazujícím k.ú. Zahnašovice dalších 56 ha. Celková výměra navržených
výrobních ploch v průmyslové zóně činila cca 272 ha. V průběhu let 2008 – 2014 byla realizována
dopravní a technická infrastruktura a došlo k zastavění cca 17 ha území (včetně záchytného poldru
dešťových vod, ochranného valu a dvou realizovaných areálů: Technologický park a fa POKART).
Rozdíl disponibilních ploch pro výrobu tak v řešeném území činí cca 193,5 ha. Navržené plochy pro
SPZ Holešov nemají lokální, ale nadmístní (regionální) význam.
Lokalizace SPZ Holešov však svou rozlohou a charakterem významně ovlivní charakter celého
řešeného území, nejen svým umístěním do území s významnými zdroji podzemních vod, ale také svojí
rozlohou, která se přibližuje velikosti zastavěného území města Holešova.

c) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro komerční občanské vybavení
1. Bilance stávajících ploch komerčního občanského vybavení

Současná výměra ploch komerčního občanského vybavení, které jsou v grafické části Územního
plánu Holešov vyznačeny jako samostatné plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK), činí
cca 7,1 ha, z toho zaujímají plochy velkoprostorových nákupních středisek (supermarkety) cca 3,9 ha.
Kromě toho se ale ve správním území města Holešova nachází řada dalších zařízení komerčního
vybavení (maloobchod, ubytování, veřejné stravování, služby, komerční administrativa apod.) o
výměře cca 11,6 ha, které jsou začleněny do ploch smíšených obytných (SO), ploch smíšených v
centrální zóně (SO.1) a ploch smíšených obytných městských (SO.2). Celková výměra ploch komerčního občanského vybavení ve správním území města Holešov činí cca 18,6 ha.
2. Bilance kapacit navrhovaných ploch pro občanské vybavení – komerční zařízení
Tab. B.17. Přehled navržených ploch občanského vybavení – komerční zařízení
Poř. č. Označ.
1
42
2
45
3
405

Katastrál. území
Holešov
Všetuly
Holešov
Celkem

Plocha (ha)
3,5046
2,0744
1,6865
7,2655

Lokalita
U Letiště
Ul. Polní
Ul. Tovární

Podrobný popis ploch navržených pro občanské vybavení je uveden níže v kapitole 4, podkapitole
4.4, oddílu 4.4.1, písm. b), bodě 3. Plochy občanského vybavení (OS, OK) této textové části Odůvodnění.
3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro občanské vybavení – komerční
zařízení

Výměra navržených ploch pro pro občanské vybavení – komerční zařízení (OK) činí cca 7,3 ha,
což představuje nárůst téměř o dvě pětiny (39 %) nad rámec stávajících ploch komerčního občanského
vybavení. Vzhledem k tomu, že je město Holešov současně sídlem mikroregionu Holešov, s celkovým
počtem cca 22 tisíc obyvatel, jsou navržené plochy pro komerční občanské vybavení v relaci s
potřebami města Holešova i celého mikroregionu. Další zařízení komerčního občanského vybavení
nadmístního a regionálního významu se nacházejí zejména v kraj-ském městě Zlíně (17 km) a také
v sousedních okresních městech Kroměříž (16 km) a Přerov (20 km).
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4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb. část II
odst.1a) až d)
4.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území
4.1.1. Širší geografické vztahy
Město Holešov leží západním okraji Zlínského kraje a se svými necelými 12 tisíci obyvateli patří
do kategorie menších měst České republiky. Z administrativního hlediska je od 1.1.2003 střediskem
správního obvodu obce III. stupně (obec s rozšířenou působností). V rámci svých administrativních
pravomocí spravuje území o rozloze 133 km2 s téměř 22 tisíci obyvateli, žijících celkem v 19 obcích
(včetně správního střediska). V rámci vnějších vztahů hraničí správní obvod obce s rozšířenou
působnosti (SO ORP) Holešov na západě s SO ORP Kroměříž, na jihozápadě s SO ORP Otrokovice,
na jihovýchodě s SO ORP Zlín, na severovýchodě s SO ORP Bystřice pod Hostýnem a na severu s SO
ORP Přerov, který je již součástí sousedního Olomouckého kraje. Město Holešov je dále správním
střediskem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Holešovsko, který je vymezen jako SO ORP
Holešov a obec Pravčice, spadající pod SO ORP Kroměříž a navazující na území SO ORP v jeho
západní části.
Geograficky leží město v údolní nivě řeky Rusavy, která je levostranným přítokem řeky Moravy, a
geomorfologicky spadá do celků Hornomoravský úval (jihozápadní část) a Podbeskydská pahorkatina
(severovýchodní část). Jedná se o hospodářské středisko regionálního významu, náležící do urbanizační osy (pásu) Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem. Přes území města procházejí tři významné silnice II.
třídy, zajišťující spojení s městy Přerov, Hulín, Otrokovice, Zlín a Bystřice pod Hostýnem. Jižní částí
katastru prochází koridor plánované rychlostní silnice R49 Hulín – Lidečko – Púchov, nejbližší
současné napojení na dálniční síť se nachází prostřednictvím nájezdu na rychlostní silnici R55 u města
Hulín. Městem prochází v západovýchodním směru také železniční trať č. 303 Kojetín – Valašské
Meziříčí, jenž má velký význam především v regionální dopravě do nedalekého železničního uzlu
Hulín, průmyslového centra Bystřice pod Hostýnem a okresního města Kroměříže, případně dále na
západ do Kojetína (směr Brno). Ve městě samotném se nachází jedna železniční stanice, dále jsou zde
ještě železniční zastávka a nákladiště Všetuly (na k.ú. Všetuly, v současné době dopravně neobsluhována) a železniční zastávka Dobrotice (na k.ú. Dobrotice).
Hospodářský potenciál je vázán na větší průmyslové podniky, z nichž mezi nejdůležitější patří
pobočka bystřického TONu (dřevozpracující průmysl), dále pak podniky ELKO (elektrotechnický
průmysl), Sfinx (potravinářský průmysl) a Du Pont (plasty, Všetuly) ad. Významnou část ekonomického výkonu města tvoří menší firmy, umístěné v areálech bývalých velkých podniků (Mopas,
Loana, Cukrovar Všetuly). V jižní části katastru města se nacházejí plochy Strategické průmyslové
zóny (SPZ) Holešov, v současné době je zde dokončena infrastruktura a začíná výstavba prvních
podniků; celkově může zóna nabídnout až cca 270 ha budoucích průmyslových ploch. Jiné významné
průmyslové podniky, které by generovaly větší dojížďku za prací do města a tím i jeho širší zázemí,
nejsou v této chvíli na území města přítomny. Více než průmyslově se tak Holešov dosud profiluje
jako středisko správních, kulturních, obchodních a školských funkcí.
Z hlediska širších sídelně regionálních vazeb leží město v urbanizační oblasti (mikro) regionálního
významu Kroměříž – Hulín – Holešov - Bystřice pod Hostýnem, která představuje důležitý prvek
regionální struktury severní části Zlínského kraje. Jde o území méně urbanizované, jehož rozvojový
potenciál vykazuje určité známky omezení, v současnosti toto území (s výjimkou výše zmíněných
měst) slouží převážně zemědělské výrobě, což je také dáno přírodními podmínkami. Z hlediska rozvojové polarizace území České republiky leží Holešov na kolmici k urbanizační ose regionálního
významu Otrokovice – Hulín – Přerov (-Olomouc/Hranice na Moravě), která nepatří mezi nosné rozvojové osy ČR a díky čemuž město dlouhodobě vykazuje známky nepříznivých rozvojových tendencí.
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Východní částí řešeného území prochází trasa nadregionálního a regionálního biokoridoru, do
východního okraje řešeného území zasahuje přírodní park Hostýnské vrchy.

4.1.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály
Řešené území tvoří šest katastrálních území: Dobrotice, Holešov, Količín, Tučapy u Holešova,
Všetuly a Žopy. Výměra dílčích katastrálních území: Dobrotice - 487 ha, Holešov - 1070 ha, Količín 418 ha, Tučapy u Holešova - 442 ha, Všetuly - 431 ha a Žopy - 560 ha.
Na severozápadě sousedí město Holešov s k.ú. Němčice u Holešova a Rymice, na severu s k.ú.
Bořenovice a Prusinovice, na severovýchodě s k.ú. Jankovice, Chomýž a Brusné, na východě s k.ú.
Lukoveček (okres Zlín) a Přílepy u Holešova, na jihovýchodě a jihu s k.ú. Martinice, na jihu s k.ú.
Zahnašovice, na jihozápadě s k.ú. Třebětice a na západě s k.ú. Pravčice.
Rozvojové předpoklady města vyplývají zejména z příznivých lokálních i mikroregionálních podmínek. Na prvém místě je možné zdůrazňovat sídelní a sociální stabilitu, která dává dostatečné
předpoklady nejen pro reprodukci stávajících funkcí Holešova, ale i pro další rozvoj. Míra dynamiky
tohoto rozvoje bude odvislá i od stupně využiti významného potenciálu území města, jímž je poměrně
těsná blízkost krajského města Zlína. Významnou úlohu při aktivizaci rozvojového potenciálu mohou
pochopitelně sehrát lokání subjekty jak privátního, tak i veřejného sektoru. Město využívá část chybějící základní vybavenosti a vyšší občanskou vybavenost zejména v Kroměříži, nicméně významnou
roli hraje i nedaleký Zlín.
Naopak za rozvojovou bariéru je nutno označovat nevýhodnou makropolohu Kroměřížska v celorepublikovém měřítku. Ta se dnes projevuje poměrně nízkou dynamikou ekonomického vývoje (viz
např. míra nezaměstnanosti nebo průměrná výše mezd). Z perspektivního hlediska pak jistá odlehlost
od bohatých a významných regionů a velkých center osídlení může omezovat aktivizaci ekonomického potenciálu území. Největší rozvojový potenciál města Holešova spočívá ve vybudování průmyslové zóny na jižním okraji města, výstavbě rychlostní silnice R49.
Územní plán se zabývá jednak návrhem nových ploch pro bytovou (obytnou) výstavbu, která by
měla zajistit stabilizaci a další rozvoj obyvatelstva, jednak návrhem ploch pro rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit. Rozvoj řešeného území je koordinován s nadřazenými záměry v území a územními limity, z nichž nejvýznamnější je plocha průmyslové zóny konfrontovaná s ochrannými pásmy
vodních zdrojů na části řešeného území. Určitou bariéru pro rozvoj města také tvoří jihovýchodní
obchvat, ložiska a plochy těžby nerostných surovin a svým způsobem také areál zámeckého parku.
Obecně nejpříznivějším potenciálním předpokladem dalšího vývoje Holešova je jeho poloha
v blízkosti krajského města Zlína, dopravní poloha na silnicích II. třídy s dobrou dostupností významnějších komunikačních koridorů u Hulína či Přerova a geomorfologické poměry umožňující rozvoj
bydlení i plochy umožňující rozvoj výrobní funkce. Navržené řešení územního plánu vytváří optimální
podmínky pro rozvoj jednotlivých územních potenciálů.

4.1.3. Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi
Řešené území sestává ze čtyř navzájem oddělených částí. V jižní části řešeného území leží vlastní
město Holešov, na západě srostlé s městskou částí Všetuly a na severovýchodě s volněji navazujícími
Dobroticemi. Západně od Holešova leží prostorově oddělená městská část Količín, severně od Holešova městská část Tučapy a na východě velmi volně navazuje městská část Žopy.
Není navrženo srůstání městských částí Količín a Tučapy s městem Holešov, ani posilování těsnějších vazeb s městkou části Žopy. Holešov se jeví jako významné středisko služeb v rámci vlastního
mikroregionu, jehož rámec ale ve vztahu k okolním mikroregionům svým významem nijak významně
nepřekračuje. Jeho význam ale může být výrazně posílen vybudováním rychlostní silnice R49 a realizací Strategické průmyslové zóny (SPZ) Holešov. Velmi důležitý je v oblasti služeb vztah na Kroměříž a zejména na Zlín, neboť tato města nabízí mnoho služeb nad rámec standardu Holešova. V budoucnu, po realizaci rychlostní silnice R49, bude docházet k dalšímu posilování vazeb na Olomoucký a
Jihomoravský kraj.
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V návrhu územního plánu je řešena koordinace:
přípravy realizace rychlostní silnice R49;
vymezení SPZ Holešov včetně navazujících a souvisejících ploch a koridorů nezbytných pro
realizaci záměru této průmyslové plochy, včetně návrhu kompenzačních opatření;
požadavků budoucího rozvoje města se zájmy mikroregionu;
při vytváření nových funkčních vazeb zejména v oblasti dopravní (cyklistické stezky a účelové
komunikace) a technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou, energetika);
návaznosti prvků ÚSES na sousední k.ú. v souladu se ZÚR ZK a generelem krajského ÚSES.

Územní plán Holešov navazuje na územní plány sousedních obcí Němčice, Rymice, Bořenovice,
Prusinovice, Jankovice, Chomýž, Brusné, Lukoveček, Přílepy, Martinice, Zahnašovice, Třebětice a
Pravčice a není s nimi v rozporu. Přesahy dopravní infrastruktury (silnice, účelové komunikace, cyklostezky, apod.), technické infrastruktury (vedení elektrického napětí, plynovodů, vodovodů, kanalizačních řadů, zařízení elektronické komunikace apod.) a také lokalizace a trasování prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) na sousední katastrální území (správní území výše uvedených obcí), jsou přehledně
zobrazeny (dokladovány) v Koordinačním výkresu.

4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
4.2.1. Vyhodnocení požadavků ze schváleného zadání
Územní plán Holešov je zpracován v souladu se schváleným Zadáním Územního plánu Holešov.
Ad) A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
54
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Vyhodnocení výše uvedených požadavků je uvedeno v kapitole 2, podkapitole 2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem této textové
části Odůvodnění.
Požadavky vyplývající z rozvojových programů a koncepcí Zlínského kraje jsou zapracovány do
celkové koncepce řešení územního plánu a splnění požadavků z nich vyplývajících je uvedeno v
kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení,
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území této textové části Odůvodnění.
Ad) B.Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Pro správní území ORP Holešov, jehož je město Holešov součástí, byly pořízeny územně analytické podklady, které jsou k nahlédnutí na webových stránkách http://juap-zk.cz/.
Obecné požadavky na respektování konkrétních limitů využití území jsou jednak předmětem vlastního řešení územního plánu (jedná se o limity, z nichž územní plán vychází, a které musí respektovat,
územní plán je tedy nenavrhuje: ochrana památek a kulturních hodnot, ochranná pásma vodních
zdrojů, bezpečnostní a ochranná pásma hlavních tras inženýrských sítí, ochranná pásma komunikací,
ochranné pásmo lesa, ochrana přírodních hodnot, prvky územního systému ekologické stability, řešené
území se nachází v území s archeologickými zájmy), jednak jsou zobrazeny v grafické části dokumentace Odůvodnění v Koordinačním výkresu.
Další požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) a rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené
řešení je uvedeno v textové části Územního plánu v kapitolách 2. Základní koncepce rozvoje území
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot (dále jen kapitola 2 Územního plánu), 3. Urbanistická koncepce,
včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně (dále jen kapitola 3
Územního plánu), kapitole 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
54
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(dále jen kapitola 4 Územního plánu), kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch
a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostných surovin a
podobně (dále jen kapitola 5 Územního plánu), kapitole 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu (dále jen kapitola 6 Územního plánu) a také textové části
Odůvodnění v kapitole 3, podkapitole 3.5. Komplexní zdůvod-nění přijatého řešení (dále jen
podkapitola 3.5 Odůvodnění), kapitole 4, podkapitole 4.4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (dále jen
podkapitola 4.4 Odůvodnění).
Ad) C. Požadavky na rozvoj území obce

Požadavky na řešení vyplývající na rozvoj území jsou zapracovány do celkové koncepce řešení
územního plánu. Navržené řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno v kapitole 3.
Územního plánu a podkapitolách 3.5 a 4.4 Odůvodnění.
V návrhu územního plánu nebylo vyhověno nebo bylo vyhověno pouze částečně následujícím
připomínkám uplatněným k zadání ÚP:
 H.Z.W v.o.s.: požadavek vymezit pozemek p.č. 3326/1 v k.ú. Holešov jako plochu bydlení.
Řešení: Pozemek byl konceptem i návrhem územního plánu pro společné jednání navržen jako součást navrhované plochy 52 smíšené obytné SO. Na základě doporučení vyplývajícího z Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí, které bylo součástí konceptu ÚP Holešov a požadavku ze stanoviska k posouzení vlivu koncepce na životní prostředí vydaného Krajským úřadem
Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 2.11.2011 čj. KUZL74425/2011
byla část plochy 52 s funkčním využitím plocha smíšená obytná SO zmenšena na rozsah dle
původního územního plánu města. Zbývající část plochy 52 byla navržena dle současného stavu
využití jako plocha zemědělská (Z). Tzn. že jižní část pozemku p.č. 3326/1 zahrnutá v nyní platném
územním plánu byla vymezena jako plocha smíšená obytná SO, severní část pozemku p.č. 3326/1
byla vymezena jako plocha zemědělská (Z). V návrhu pro opakované veřejné projednání byla
plocha dále zmenšena.
 Ladislav Závrbský, Radovan Závrbský, Přílepy: požadavek vymezit pozemky p.č. 294/3, 294/2 a
294/1 v k.ú. Žopy jako plochu bydlení.
Řešení: Uvedené pozemky se nachází v jihovýchodní části k.ú. Žopy při hranici s k.ú. Přílepy.
Pozemky nejsou vhodné pro nově navrhované plochy bydlení, neboť se nachází v Přírodním parku
Hostýnské vrchy, nenavazují na zastavěné území místní části Žopy a dále vzhledem k tomu, že by
jejich vymezením vznikla rozvojová plocha samoty což by si vyžádalo zvýšené nároky na dopravní
a technickou infrastrukturu a obslužnost území. Návrh nové plochy bydlení by rovněž nebyl v souladu se zadáním, v němž bylo uloženo ve volné krajině nevytvářet nová sídla nebo samoty. Pozemky byly vymezeny jako plochy zemědělské, specifické (Z.1).
 Ing. Petr Jesenský, Ing. Zdeňka Jesenská, Holešov: požadavek vymezit pozemky p.č. 2338/1 a
2338/3 v k.ú. Dobrotice jako plochu bydlení.
Řešení: požadavek byl prověřen v konceptu formou variantního řešení: varianta A - plocha řešena
jako navrhovaná plocha pro individuální bydleni BI, varianta B - plocha řešena dle stávajícího využití jako - plochy individuální rekreace zahrádkářské osady RZ. Zapracování varianty B do návrhu
územního plánu požadovaly v rámci projednání konceptu dotčené orgány: Městský úřad Holešov,
odbor životního prostředí (ve svém stanovisku ze dne 6.6. 2011 HOL-268/14007/2011/KS/ms),
Krajský úřad Zlínského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (ve stanovisku k posouzení
vlivu koncepce na životní prostředí vydaném dne 2.11.2011 čj. KUZL74425/2011), dále občanské
sdružení Ohnica a toto řešení vyplynulo také z Vyhodnocení územního plánu na životní prostředí.
Vzhledem k uvedeným požadavkům a zpracovanému vyhodnocení a dále z důvodu že do plochy
2338/1 zasahuje vyhlášené záplavové území řeky Rusavy, byla do návrhu řešení zapracována
varianta B. Pozemky byly vymezeny dle současného stavu využití jako stávající plochy indivi-
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duální rekreace zahrádkářské osady (RZ). Toto řešení bylo schváleno v Pokynech pro zpracování
návrhu územního plánu Holešov dne 21.11.2011 Zastupitelstvem města Holešov.
 Milan Gahura, Holešov: požadavek vymezit pozemky p.č. 2987/7, 2987/15, 2987/16, 2987/17,
2987/18, 2987/19 v k.ú. Holešov pro sad.
Řešení: Žadatel není vlastníkem pozemků. Vzhledem k uplatněné připomínce vlastníka pozemku Z.V. ke konceptu územního plánu na vymezení pozemků p.č. 2987/7 a 2987/19 jako plochy bydlení (pozemky tvoří celek s navazujícím pozemkem na němž již je realizován rodinný dům) byly
pozemky p.č. 2987/7 a 2987/19 vymezeny jako stávající plochy individuálního bydlení BI. Zbývající pozemky byly vymezeny dle současného stavu využití jako plochy individuální rekreace
zahrádkářské osady (RZ).
 Alois Kašpar, Holešov: požadavek vymezit pozemek p.č. 2535/8 v k.ú. Holešov pro sad.
Řešení: Pozemek je vymezen jako plocha zemědělská specifická (Z.1). Navržené funkční využití
umožňuje požadované využití. Řešení je v souladu s navazujícími funkčními plochami.
Ad) D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území - urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno v kapitolách 3, 5 a 6 Územního plánu, kapitole 4,
podkapitole 4.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území (dále jen
podkapitola 4.1 Odůvodnění) a podkapitolách 3.5 a 4.4 Odůvodnění.
Ad) E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního
plánu. Navržené řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno kapitole 4 Územního
plánu a v podkapitolách 3.5 a 4.4 Odůvodnění.
Ad) F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

V řešení územního plánu jsou plně respektovány požadavky archeologické památkové péče (celé
řešené území je územím s archeologickými nálezy) a požadavky památkové péče (městská památková
zóna, prohlášené kulturní památky, kulturní památky místního významu, památné stromy a urbanistické hodnoty území (urbanisticky cenné soubory zástavby a urbanistická stopa původní zástavby v
interiéru města a jeho městských částech), které jsou graficky vyjádřeny v Koordinačním výkresu
grafické části Odůvodnění. Povinnost jejich respektování je uvedena v kapitole 3, podkapitole 3.1.
textové části Územního plánu.
V řešení jsou zapracovány požadavky na ochranu krajinného rázu – viz kapitola 5 Textové části
Územního plánu, požadavky na ochranu vod – viz kapitoly 4 a 5 textové části Územního plánu a
v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11 a kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1 této textové části
Odůvodnění a také v Koordinačním výkresu grafické části Odůvodnění. V územním plánu jsou
zapracovány požadavky na řešení zeleně a územního systému ekologické stability – viz kapitola 3,
podkapitola 3.5, oddíl 3.5.11 a kapitola 4, podkapitola 4.4, oddíl 4.4.1 této textové části Odůvodnění a
také v Koordinačním výkresu grafické části Odůvodnění. Požadavky na ochranu půdního fondu jsou
vyhodnoceny v kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1 této textové části Odůvodnění a samostatném
výkrese B.2.3 Vyhodnocení požadavků na zábor půdního fondu v grafické části Odůvodnění.
Ad) G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Požadavky jsou taxativně uvedeny v textové části Územního plánu v kapitole 8 Vymezení veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a
v samostatném Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací grafické části Územního
plánu.
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Ad) H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, například požadavky na
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými
rizikovými přírodními jevy)

Výše uvedené požadavky jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené
řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno zejména v podkapitolách 3.5 a 4.4 Odůvodnění, a také v Koordinačním výkresu grafické části Odůvodnění. Požadavky pro zajištění obrany a
bezpečnosti státu jsou uvedeny níže v této podkapitole, oddílu 4.2.6 této textové části Odůvodnění.
Ad) I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

 Byly prověřeny návrhové a výhledové plochy stávajícího platného územního plánu, včetně
možnosti rozvoje města a jeho místních částí, které jsou zapracovány do řešení územního plánu.
 Jsou navrženy nové plochy občanské vybavenosti zejména ve vztahu k nově navrženým plochám
pro bydlení a předpokládanému nárůstu obyvatelstva, s přihlédnutím k připravované realizaci SPZ
Holešov.
 Jsou vytvořeny územní předpoklady a navrženy plochy pro realizaci kompenzačních opatření ke
zmírnění předpokládaných negativních vlivů z připravované SPZ Holešov a silnice R49 – viz
zejména podkapitoly 3.5 a 4.4 této textové části Odůvodnění.
 Pro navržené plochy SPZ Holešov jsou stanoveny samostatné podmínky pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití, viz kapitola 6, podkapitola 6.2 Územního plánu, a také kapitola 3,
podkapitola 3.5, oddíl 3.5.6 této textové části Odůvodnění.
 Je řešena eliminace negativních vlivů ze stávající i navrhované silniční dopravy na obyvatelstvo –
viz zejména podkapitoly 3.5 a 4.4 této textové části Odůvodnění.
 Jsou stanoveny podmínky pro eliminaci starých ekologických zátěží, které jsou označeny jako
území ekologických rizik – viz kapitola 6, podkapitola 6.2 textové části Územního plánu a
Koordinační výkres grafické části Odůvodnění.
 Byla prověřena pásma hygienické ochrany živočišné výroby navržená v původním ÚPN města
Holešov, která však nebyla následně vyhlášena správními rozhodnutími, takže nemohla být zapracována do řešení nového ÚP Holešov. V kapitole 6 textové části Územního plánu jsou uvedeny
podmínky pro využití ploch zemědělské výroby.
 Je řešena protipovodňová ochrana území a jsou vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření na ochranu stávajícího zastavěného území. V návaznosti na nově uvažované rozvojové plochy bydlení na severním a východním okraji města a v souladu s požadovaným řešením
jsou navržena opatření k eliminaci rizik z extravilánových vod, je řešena vodní a větrná eroze
mimo zastavěné území a jsou navržena související opatření pro zvyšování ekologické stability
území (navržené plochy krajinné zeleně) – viz také kapitola 5 Textové části Územního plánu a
podkapitoly 3.5 a 4.4 této textové části Odůvodnění.
 Jsou respektovány pohledové horizonty a stanovena zásada, že nezastavěné krajinné horizonty
nesmí být narušovány výstavbou vertikálních dominant – viz kapitola 3, podkapitola 3.1. textové
části Územního plánu.
 V řešení byly revidovány prvky územního systému ekologické stability vymezené v předešlých
územně plánovacích dokumentacích a je navrženo jejich rozšíření s cílem posílení a zvýšení ekologické stability v silně antropogenizovaném území – viz zejména kapitola 5 textové části
Územního plánu, podkapitoly 3.5 a 4.4 této textové části Odůvodnění a Hlavní výkres grafické části
Územního plánu.
Ad) J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Výše uvedené požadavky jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené
řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno zejména v kapitole 3 Územního plánu,
podkapitolách 3.5 a 4.4 Odůvodnění a v grafické části Územního plánu ve Výkresu základního členění
území a v Hlavním výkresu. Návrh řešení územního plánu je v souladu s polohou města, které je
součástí Rozvojové oblasti Zlín - OB9.
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Současně byly vymezeny hranice zastavěného území a zastavitelných ploch, navrženy regulační
podmínky (stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – viz kapitola 6
Územního plánu). Jsou navrženy plochy přestavby. Jejich taxativní výčet je uveden v kapitole 3,
podkapitole 3.3 Vymezení ploch přestavby textové části Územního plánu.
Ad) K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií

Tyto požadavky jsou taxativně uvedeny v kapitole 7 Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií textové části Územního plánu.
Ad) L. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Nejsou vymezeny žádné plochy a koridory, pro které by byly podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
Ad) M. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný
vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Na základě požadavku dotčeného orgánu byla v rámci konceptu Územního plánu Holešov zpracována samostatná textová část C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Podrobně je tato problematika rozvedena výše v kapitole 3, podkapitole 3.2. Zpráva o vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí této textové části Odůvodnění.
Ad) N. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování
variant

Ve smyslu schváleného zadání byl zpracován koncept Územního plánu Holešov. Sedm ploch
(lokalit) bylo řešeno ve variantách, přičemž výsledné varianty jsou zapracovány do návrhu Územního
plánu Holešov. Podrobně viz níže v této podkapitole oddíl 4.2.2, písm. g) Návrh Rozhodnutí o výběru
výsledných variant řešení
Ad) O. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Územní plán je zpracován v souladu s výše uvedenými požadavky.
Ve smyslu požadavků nadřízeného orgánu územního plánování (NOÚP) a pořizovatele byly po
projednání konceptu z grafické části dokumentace vypuštěny výkresy A.2.3 Dopravní a technická
infrastruktura (navržené plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu jsou v grafické části
Územního plánu vyznačeny ve výkresech A.2.1 Základní členění území a A.2.2 Hlavní výkres) a
výkres A.2.4 Koncepce uspořádání krajiny. Původní výkres A.2.4 integroval problematiku krajiny a
zeleně (včetně vymezení systému sídelní zeleně) do samostatného návrhového výkresu, přehledně
zobrazoval celkovou koncepci uspořádání krajiny, tj. nejen nově navrhované plochy, ale plochy
stabilizované včetně jejich rozdělení do jednotlivých krajinných zón a byl grafickým vyjádřením
navržené koncepce uvedené v původním textu v Textové části A.1. Návrh55, kapitola 3, oddíl 3.4
Vymezení systému sídelní zeleně a kapitola 5 Koncepce uspořádání krajiny. Vzhledem k tomu, že by
přeřazením tohoto výkresu do grafické části odůvodnění došlo k narušení vnitřní provázanosti
dokumentace, tj. vnitřní disproporci mezi textovou částí návrhu územního plánu (kdy byly např.
vymezovány, tj. navrhovány, plochy vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle
zásad udržitelného rozvoje nebo ochranná pásma pohledových horizontů) a grafickou částí návrhu,

55

V dokumentaci pro opakované veřejné projednání (12/2014) bylo původní označení výrokové části „A.1 Návrh územního plánu“ (resp.
Návrh), v souladu s příl. č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění, nahrazeno označením „A.1 Územní plán“ (resp. Územní plán).
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tzn., že navrhované jevy by byly obsaženy pouze v grafické části Odůvodnění, byl předmětný výkres
bez náhrady vypuštěn z dokumentace.

4.2.2. Vyhodnocení pokynů z projednání konceptu řešení pro zpracování návrhu
a) Požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů
 V grafické části byla v koordinačním výkresu doplněna poznámka: Celé řešené území Holešov se
nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany. Na základě stanoviska
Ministerstva obrany k opakovanému veřejnému projednání ze dne 14.4.2015 byla informace
vypuštěna.
 Byly vypuštěny plochy 4 a 5 určené pro individuální bydlení (BI)56 a bylo vyznačeno jejich stávající využití, tj. jako plochy zemědělské. Současně byla redukována převážná část plochy 94
navržené pro související veřejná prostranství (PV), část původní plochy 94 byla v souladu s pozemkovou úpravou na sousedním k.ú. Dobrotice přičleněna k ploše 89. navržené pro dopravní infrastrukturu (D), která je určena pro realizaci zpevněné účelové komunikace. Pro zajištění dopravní
obsluhy navržených ploch 51 a 52 byla v jižní části z původní plochy 94 nově vymezena plocha
334. Byla vypuštěna také plocha 257 určená pro technickou infrastrukturu.
 Bylo doplněno zdůvodnění navrhované plochy 27 určené pro individuální bydlení (BI) – viz níže
podkapitola 4.4, oddíl 4.4.1, písm. b), bod 1. Plochy individuálního bydlení (BI).
 V návrhu pro společné jednání byla vypuštěna navržená plocha 50 určená pro smíšené bydlení
(SO). Dílčí část ploch jižně od stávající polní komunikace byla v souladu se stávajícím využitím
vyznačena jako stabilizované plochy individuální rekreace – zahrádkářské lokality (RZ) - plochy
jsou součástí zastavěného území, navazující dosud nezastavěné plochy byly nově navrženy jako
plocha 323 pro individuální rekreaci – zahrádkářské lokality. Dílčí část ploch severně od stávající
polní komunikace byla v souladu se stávajícím využitím vyznačena jako stabilizované plochy
zemědělské (Z). Pro zajištění dopravní obsluhy navržené plochy 323 a pro realizaci navržených sítě
technického vybavení, určených pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržených ploch
smíšených obytných (SO) 51 – 53, byla navržena plocha 324 pro veřejné prostranství s převahou
zpevněných ploch (PV). V návrhu pro veřejné projednání byla lokalita vymezena jako plocha pro
individuální bydlení (v rozsahu ploch 323, 376, 377) a plocha veřejného prostranství 324. Tato
úprava byla provedena na základě požadavku města. Toto řešení bylo před zapracováním
projednáno s dotčeným orgánem Krajským úřadem Zlínského kraje odborem životního prostředí a
zemědělství na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a odborem dopravy a silničního
hospodářství.
 V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití byla v ploše bývalé farmy Všetuly
v podmínkách přípustného využití doplněna možnost umístění sběrného dvora.
 Navržená plocha 62 pro smíšenou výrobu (SP) byla vypuštěna a plochy byly vyznačeny v souladu
se stávajícím funkčním využitím, tj. jako plochy zemědělské (Z). Na severním okraji plochy 62
byla v původním ÚPN města Holešov navržena plocha označená V-Dz 1, určená pro železniční
(drážní) dopravu s cílem realizace železničního napojení (zavlečkování) SPZ Holešov. Vzhledem k
tomu, že navržená železniční vlečka již byla realizována v rámci realizace dopravní a technické
infrastruktury SPZ Holešov, nebyla předmětná plocha v tomto územním plánu již dále navrhována
pro drážní (železniční) dopravu, ale byla vyznačena jako stávající plocha zemědělská (Z).
 Navržená plocha 73 pro výrobu (V) byla vypuštěna a v souladu se stávajícím funkčním využitím
byla vyznačena jako plochy zemědělské (Z).
 Byla vypuštěna navržená plocha 46 určená pro smíšené bydlení (SO) a v souladu se stávajícím
využitím byla vyznačena jako stabilizované plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ).
 Navržená plocha 38 pro tělovýchovu a sport (OS) byla na východní straně zmenšena a o tuto
zmenšenou plochu byla zvětšena navržená plocha 105 určená pro veřejné prostranství s převahou
nezpevněných ploch (PZ).
56

Identifikátor (index) plochy v grafické části dokumentace
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 Jižně od navržených ploch pro individuální bydlení (BI) 19 a 20 v k.ú. Tučapy bylo navrženo prodloužení původně navržené plochy 296 (nově navržená plocha 326) pro technickou infrastrukturu –
energetika (TE) západním směrem a změna jejího funkčního využití na Plochy technické infrastruktury (T*), tak aby zde kromě navrženého přívodního vedení vysokého napětí mohl být umístěn
i záchytný příkop extravilánových vod.
 V návrhu pro společné jednání byla ponechána původně navržená plocha smíšená obytná (SO) 52.
V návrhu pro veřejné projednání byla plocha 52 zmenšena na rozsah dle původního územního
plánu.
 Severně od navržené plochy pro výrobu 76 byla vypuštěna původně navržená plocha 43 pro občanské vybavení – komerční zařízení (OK) a v šíři 50 m zde navržena nová trasa lokálního biokoridoru
(plocha 148), která lemuje severní hranici průmyslové zóny. Hranice průmyslové zóny zde byla
upravena v souladu s jejím vymezením v Územním plánu města Holešov. Zbývající část původní
plochy 43 byla sloučena s navrženou plochou 113, určenou jako veřejné prostranství s převahou
nezpevněných ploch (PZ).

b) Požadavky vyplývající ze stanoviska krajského úřadu
Ve smyslu požadavků vyplývajících ze Stanoviska ke konceptu Územního plánu Holešov, vydaného nadřízeným orgánem územního plánování (NOÚP), jímž je Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor
územního plánování a stavebního řádu, Oddělení územního plánování, dne 21.6.2011, č.j.
KUZL26686/2010 byly provedeny následující úpravy grafické části návrhu ÚP Holešov (určené pro
společné jednání ve smyslu § 50 odst. 1, stavebního zákona):
 V kapitole 1 původní Textové části B.1. Odůvodnění územního plánu v dokumentaci pro společné
jdnání (§ 50 SZ) bylo zhodnoceno postavení obce v systému osídlení, zhodnocení širších vazeb
z hlediska dopravní a technické infrastruktury, včetně návaznosti liniových staveb na hranici
řešeného území, byly zde uvedeny nadřazené zájmy ÚSES, které byly podrobně popsány v kapitole
3, bod 3.10.c) původní textové části B.1. Odůvodnění územního plánu. V kapitole 1 původní
Textové části B.1. Odůvodnění územního plánu byla rovněž uvedena návaznost o na územní plány
sousedních obcí a vztah ÚP Holešov k územním plánům sousedních obcí.
 Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití u Ploch výroby a skladování - průmyslová
zóna (V) byly upraveny v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. a Zásadami územního rozvoje Zlínského
kraje Odůvodnění bylo uvedeno v kapitole 3, bod 3.6.a) původní Textové části B.1. Odůvodnění
územního plánu.
57
 Byla přepracována a upravena textová část A.1. Návrh územního plánu a B.1. Odůvodnění
územního plánu, která byla oproti konceptu dále rozšířena.
 Byl doplněn výklad některých pojmů a odborných termínů, které nejsou definovány ve stavebně
správních předpisech.
 V souladu s požadavkem NOÚP bylo zásadním způsobem přepracováno a upraveno stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v kapitole 6. Stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu původní Textové
části A.1. Návrh územního plánu.
 Byly vypuštěny výkresy A.2.3 Dopravní a technická infrastruktura a výkres A.2.4. Koncepce
uspořádání krajiny.
 Požadavky pro zajištění obrany a bezpečnosti státu byly přesunuty z Textové části A.1. Návrh
územního plánu (původní kapitola 6, podkapitola 6.5.) do Textové části Odůvodnění.
 Byl redukován počet navržených ploch pro prověření změn jejich využití územní studií z původních čtrnácti na čtyři.
 Byly zásadně přepracovány kapitoly 8 a 9 původní Textové části A.1. Návrh územního plánu.
 V původní textové části A.1. Návrh územního plánu byla doplněna informace o ploše lesní ID 228.

57

V dokumentaci pro opakované veřejné projednání (12/2014) bylo původní označení výrokové části „A.1 Návrh územního plánu“ (resp.
Návrh), v souladu s příl. č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění, nahrazeno označením „A.1 Územní plán“ (resp. Územní plán).
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Ve smyslu písemných poznámek NOÚP v původní Textové části A.1. Návrh územního plánu a B1.
Odůvodnění územního plánu byly provedeny tyto další úpravy:
 v návrhu pro společné jednání bylo zrušeno původní rozdělení zemědělského půdního fondu na
plochy zemědělské (velkovýrobně obhospodařované) a plochy zemědělské specifické (malovýrobně
obhospodařované) pod společnou plochu s rozdílným způsobem využití: plochy zemědělské, v návrhu pro veřejné projednání byly v souvislosti s novelizovanýn zněním § 18 odst. 5 stavebního
zákona, s účinností od 1.1.2013, doplněny plochy zemědělské specifické (Z.1);
 názvy jednotlivých funkčních ploch (plochy s rozdílným způsobem využití) byly uvedeny do
souladu se závazným katalogem jevů metodiky Sjednocení dÚP HKH 2007;
 byl upraven výkres širších vztahů, opraveny formální chyby v označení ostatních výkresů a
nepřesnosti v ostatních výkresech tak, aby byl zajištěn soulad textové a grafické části dokumentace;
 byla rozšířena a doplněna (původní) kapitola 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně
vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného
rozvoje území původní textové části B.1. Odůvodnění územního plánu;
 v kapitole 6 Návrhu byly upraveny připomínkované podmínky využití ploch s rozdílným způsobem
využití včetně stanovení podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany
krajinného rázu.

c) Požadavky vyplývající z akceptovaných připomínek ostatních subjektů
Dle požadavku Ředitelství silnic a dálnic ČR byla, formou návrhu nové plochy 325 určené pro
silniční dopravu (DS), doplněna plocha pro realizaci rychlostní silnice R49.

d) Požadavky vyplývající z akceptovaných připomínek veřejnosti
 Pozemky parc. č. 2987/7 a 2987/19 v k.ú. Holešov byly vymezeny jako stávající plochy individuálního bydlení (BI).
 Ve stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití bylo v Plochách krajinné
zeleně (K), jako přípustné využití doplněno: výstavba studny na pozemku parc. č. 3416/2 v k.ú.
Holešov pro zásobování vodou usedlosti Želkov.
 Pozemek parc .č. 772/58 v k.ú. Holešov byl vymezen jako plocha smíšená obytná městská (SO.2),
která kromě jiného umožňuje i požadovanou realizaci bytového domu.

e) Požadavky vyplývající z akceptovaných námitek
 Pozemek parc. č. 2579/2 v k.ú. Holešov, který byl v konceptu řešení navržen jako součást plochy
69, vymezené jako Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) byl v souladu s
jejím vymezením v Územním plánu města Holešov navržen jako nová plocha 328, určená pro
smíšenou výrobu (SP). Plocha 69 byla zmenšena.
 Byla zmenšena plocha 38.
 Byla vypuštěna původně navržená plocha 41 pro občanské vybavení – komerční zařízení (OK),
která byla v souladu se stávajícím využitím vyznačena jako stabilizované plochy zemědělské (Z).
 V souvislosti s vypuštěním plochy 41 byla upravena trasa biokoridorů v navržených plochách 145 147. Plocha 146 je vedena podél stávající plochy krajinné zeleně K (ochranný val) až k LBC Za
vodárnou.
 Navržená plocha 44 byla vypuštěna z ploch občanského vybavení a byla sloučena s navrženou
plochou přírodní (P) 126 určenou pro realizaci LBC Mokré.
 Navržená plocha 73 pro výrobu (V) byla vypuštěna a v souladu se stávajícím funkčním využitím
byla vyznačena jako plochy zemědělské (Z).
 Navržený biokoridor v ploše krajinné zeleně 144 byl přemístěn západním směrem, sledujíc levý
břeh vodního toku Mojena až k lokálnímu biocentru (LBC) Od Smuží v sousedním k.ú. Martinice.
Původně navržená plocha 144 byla v souladu se stávajícím využitím vyznačena jako stabilizované
plochy zemědělské (Z).
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 Rozsah navržených ploch pro výrobu 74, 75 a 76 (plochy Strategické průmyslové zóny Holešov)
byl upraven v souladu s jejich vymezením v původním (platném) Územním plánu města Holešov.
 byla vypuštěna plocha 111 určená pro veřejné prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) a o
tuto plochu bylo rozšířeno již dříve navržené lokální biocentrum Za vodárnou (plocha 124), tj.
plocha 111 byla sloučena s plochou 124.
 Ve stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití bylo v Plochách občanského vybavení – komerční zařízení (OK), jako přípustné využití doplněno: plochy pro sport a tělovýchovu.
 Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití u Ploch výroby a skladování - průmyslová
zóna (V) byly upraveny v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. a Zásadami územního rozvoje Zlínského
kraje, jako přípustné využití bylo doplněno: „související dopravní a technická infrastruktura,
související občanská vybavenost“. Podmínky využití Ploch výroby a skladování - průmyslová zóna
(V) byly upraveny v souladu s dohodnutým zněním na následných jednáních (v lednu a únoru
2013) mezi Městem Holešov a Zlínským krajem, pořizovatelem a nadřízeným orgánem územního
plánování.

f) Požadavky pořizovatele
 Byla upravena plocha 80 uřčená pro realizaci jihovýchodního obchvatu Holešova
 Pozemek parc .č. 772/59 v k.ú. Holešov byl vymezen jako plocha smíšená obytná městská (SO.2).
 Byl upraven rozsah plochy 95, určené pro veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch (PV)
dle vydaného územního rozhodnutí.
 Původně navržená plocha 40 (přebíraný záměr z ÚPN města Holešov), určená pro občanské
vybavení – komerční zařízení, již byla realizována a v ÚP Holešov byla vyznačena jako stávající
plocha občanského vybavení – komerční zařízení.
 V souvislosti s požadavkem dotčeného orgánu (odboru ÚPSŘ KÚZK) byla navrhovaná plocha 39,
vymezená pro občanské vybavení – tělovýchovu a sport (OS), uvažovaná pro realizaci golfového
odpaliště, doplněna o nově navrženou plochu 327 pro veřejné prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ), tak aby splňovala požadavky z vyhl. č. 501/2006 Sb. § 7 na vymezení ploch
veřejných prostranství v plochách větších jak 2 ha.
 Původně navržená plocha 19 byla z důvodu požadavku na oboustrannou zastavěnost rozdělena na
zbytkovou plochu 19, novou plochu 331 (obě pro individuální bydlení) a v jejich středu byla nově
navržena plocha 332 pro veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch (PV).
 V navržené ploše 25 určené pro individuální bydlení byly dle podkladu vlastníka pozemků
vymezeny realizované komunikace jako stávající plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) a bylo navrženo nové pěší propojení (plocha 330) přes pozemek p.č. 1777 v k.ú.
Dobrotice až k silnici II/438. V takto upravené lokalitě byly z původní plochy 25 nově vymezeny:
zbytková plocha 25 a nová plocha 329 (obě pro individuální bydlení)
 Do koordinačního výkresu byl jako limit doplněn nový významný krajinný prvek „Hruškový sad“
na pozemku p.č. 2007/3 k.ú. Holešov (dle Rozhodnutí o registraci VKP MěÚ Holešov, odboru
životního prostředí ze dne 30.5.2011).
 V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití byla u Ploch občanského vybavení –
veřejná vybavenost (OV) jako přípustná činnost doplněna: zařízení společenských organizací.
 Do koordinačního výkresu byl jako limit doplněn limit: území vymezené pro bezpečnost státu
(území pro zajištění provozu radiokomunikačních prostředků ve správě Sekce pojení a komunikací
Ministerstva vnitra).
 Bylo upraveno číslování výkresů.

g) Návrh Rozhodnutí o výběru výsledných variant řešení
Do návrhu Územního plánu Holešov jsou ve smyslu Pokynů pro zpracování návrhu územního
plánu Holešov schválených Zastupitelstvem města Holešov dne 21.11.2011 usnesením č. 132/2011
(dále jen Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Holešov) zapracovány:
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 plocha 23 v k.ú. Dobrotice (lokalita Kačerov) byla navržena pro využití: Plochy individuální
rekreace - zahrádkářské osady (RZ) – vybraná varianta B;
 plocha 42 v k.ú. Holešov (lokalita U Letiště) - severozápadní část byla - navržena pro využití:
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK), zbývající část původní plochy byla navržena jako plocha 112 pro využití: Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ)
– vybraná varianta B;
 plocha 49 v k.ú. Holešov (lokalita Ul. Bořenovská – Statek) – plochy stávající drůbežárny včetně
navazujících ploch na jižní straně - byly navrženy pro využití: Plochy smíšené obytné (SO, plochy
Farmy Holešov s.r.o. byly vymezeny jako stabilizované: Plochy pro zemědělskou a lesnickou
výrobu (VZ) - vybraná varianta A; do návrhu pro veřejné projednání byla zapracována na základě
požadavku města varianta B Plocha smíšená obytná (SO).
 plocha 62 v k.ú. Všetuly (lokalita Ul. Krátká) – v souladu se stávající využitím byla plocha
vymezena jako stabilizované: Plochy zemědělské (Z) – vybraná varianta B;
 plocha 65 v k.ú. Žopy (lokalita U regulační stanice) - byla v souladu se stávající využitím území
vymezena jako stabilizované: Plochy zemědělské (Z) – vybraná varianta B; do návrhu pro veřejné
projednání byla zapracována na základě požadavku města varianta A - Plochy pro specifickou
zemědělskou výrobu (VX).
 plocha 95 v k.ú. Holešovy (lokalita ul. Grohova – u hřbitova) - byla navržena pro využití: Plochy
veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) – vybraná varianta A;
 plocha 113 v k.ú. Holešov a Všetuly (lokalita Za drahou) - byla navržena pro využití: Plochy
veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) – vybraná varianta A;

h) Aktualizace vymezení zastavěného území a další úpravy
Ve smyslu záznamu z jednání ze dne 24.1.2012 konaného na MěÚ Holešov, odboru ÚPSŘ k rozpracovanému návrhu ÚP Holešov, byly provedeny následující úpravy vymezení zastavěného území,
resp. aktualizace využití ploch ve stávajícím zastavěném území. Do výčtu nejsou zařazeny ty plochy,
jejichž zapracování vyplynulo z pokynů uvedených výše v tomto oddílu (4.2.2.) pod body a), c) až g).














Byla vypuštěna již realizovaná (zastavěná) plocha 3 v k.ú. Holešov (ul. Květná);
byl zmenšen rozsah navržené plochy 6 v k.ú. Všetuly o již zastavěné pozemky;
byla vypuštěna již realizovaná (zastavěná) plocha 11 v k.ú. Količín;
byla vypuštěna již realizovaná (zastavěná) plocha 17 v k.ú. Tučapy u Holešova;
byl zmenšen rozsah navržené plochy 29 v k.ú. Žopy o již zastavěné pozemky;
byla vypuštěna již realizovaná (zastavěná) plocha 54 v k.ú. Holešov (ul. Bezručova);
byl zmenšen rozsah navržené plochy 55 v k.ú. Holešov (lokalita Sadová) o již zastavěné pozemky;
byl zmenšen rozsah navržené plochy 74 v k.ú. Holešov (průmyslová zóna) o již zastavěné pozemky
(fa POKART);
byl zmenšen rozsah navržené plochy 76 v k.ú. Holešov (průmyslová zóna) o již zastavěné pozemky
(Technologický park);
pozemky parc. č. 2987/7 a 2987/19 v k.ú. Holešov byly vymezeny jako stávající plochy individuálního bydlení (BI)
vzhledem k realizaci stavby kanalizačního sběrače v úseku Holešov (Kozrálov) po přečerpávací
stanici Tučapy byly vypuštěny původně navržené plochy: 259 – 268, 281, 285 – 287, 289, 290 a
plochy 269 a 291 byly zmenšeny o již realizované úseky a adekvátně bylo upraveno také vymezení
VPS;
vzhledem k realizaci stavby vodovodního přivaděče Prusinovice – Tučapy byly vypuštěny původně
navržené plochy: 297 – 302 s 305.
Ve smyslu požadavku pořizovatele ze dne 15.2.2012 byly provedeny následující úpravy:

 v k.ú. Dobrotice byla navržena nová plocha 337 pro individuální bydlení (BI), která je přebíraným
záměrem z původního Územního plánu města Holešov a nebyla zohledněna při výběru variant
řešení.
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4.2.3. Úprava dokumentace po společném jednání
Ve smyslu připomínek vzešlých ze společného jednání (§ 50 zák. č. 183/2006 Sb., v platném
znění), uplatněných stanovisek a pokynů pořizovatele k úpravě územního plánu po společném jednání,
byly provedeny následující úpravy dokumentace.

a) Úprava dokumentace v souvislosti se změnou právních předpisů
 Územní plán byl upraven v souladu s legislativní úpravou platnou od 1.1.2013, jíž byl novelizován
zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) i jeho prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb. Obsah dokumentace územního plánu je přizpůsoben příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném znění.
 S ohledem na charakter řešeného území jsou v nezastavěném území, ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanoveny podmínky pro umisťování staveb, popř. jsou vymezeny stavby, které zde
umisťovat nelze.

b) Řešení požadavků pořizovatele ze dne 24.4.2013 na úpravu návrhu Územního plánu
Holešov před veřejným projednáním a požadavků města Holešov
 V území mezi ulicemi Bořenovská a Tučapská na severním okraji Holešova byly nově navrženy
plochy 376 a 377 určené pro individuální bydlení. Plocha 323, původně navržená pro rekreaci, byla
nově navržena pro individuální bydlení. Současně byla rozšířena původně navržená plocha 324 pro
veřejné prostranství, která bude zajišťovat dopravní a technickou obsluhu výše uvedených ploch
323, 376 a 377. Pro plochu 377 byla stanovena povinnost zpracování územní studie.
 Byl zmenšen rozsah navržené plochy smíšené obytné 52, a to v rozsahu dosud platného Územního
plánu města Holešov. Zbývající (severní) část původní plochy 52 byla nově vymezena jako plocha
zemědělská. Za severním okrajem plochy 52 byla vypuštěna původně navržená plocha 94, určená
pro veřejné prostranství, jež byla (v návaznosti na zapsanou Komplexní pozemkovou úpravu v k.ú.
Dobrotice) začleněna do nově rozšířené navržené plochy dopravní infrastruktury 89, určené pro
realizaci účelové komunikace. V souvislosti se zmenšením plochy 52 byla vypuštěna také původně
navržená plocha technické infrastruktury 333 a byla upravena ostatní související navržená technická infrastruktura.
 Na pozemku parc. č. 710 v k.ú. Všetuly byla navržena asanace stávajícího rodinného domu a na
jeho části nová plocha 359, určená pro veřejné prostranství, které bude zajišťovat nové severojižní
propojení ulic Dukelská a Zahradní. Západně, resp. východně od plochy 359, byly navrženy plochy
358 a 360 určené pro individuální bydlení.
 Pozemek parc. č. 385/1 v k.ú. Žopy, který byl po projednání konceptu ÚP Holešov vypuštěn z řešení územního plánu, byl znovu navržen jako plocha 65, určená pro specifickou zemědělskou výrobu.
 Pro navržené veřejně prospěšné stavby, uvedené v kapitole 8, podkapitole 8.1. Návrhu, není uplatňováno předkupní právo.
 Předkupní právo pro Město Holešov bylo vymezeno pouze u navržených ploch veřejných prostranství 95 a 102. U ostatních ploch veřejných prostranství bylo předkupní právo vypuštěno.
 Návrh územního plánu byl upraven v souvislosti s § 18 odst. 5 stavebního zákona.
 Ve vymezených plochách, v nichž bylo prověření změn jejich využití podmíněno zpracováním
územních studií, byla stanovena přiměřená lhůta, a to do 31.12.2018.
 Ve smyslu výsledků jednání s představiteli Zlínského kraje, které se uskutečnilo dne 13. února
2013, byly upraveny podmínky pro využití Ploch výroby a skladování – průmyslová zóna (V) stanovené pro plochy průmyslové zóny Holešov.
 V k.ú. Všetuly byla rozšířena navržená plocha silniční dopravy 99 (v souladu s dřívějším datovým
modelem metodiky původně navržená jako plocha veřejného prostranství), určená pro zkapacitnění
křížení silnic č. II/432 a II/438, která byla nově vymezena také jako veřejně prospěšná stavba, pro
kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
 Na severním okraji Holešova, v ulici Bořenovská, na ploše areálu farmy zemědělské výroby, je
nově navržena plocha smíšená obytná (plocha 400). Plocha 400 je rovněž vymezena jako plocha
přestavby. Jedná se původní variantní řešení z konceptu ÚP Holešov, kdy byla tato plocha
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vymezena jako plocha 317. V následné dokumentaci návrhu ÚP, určené pro společné jednání (§ 50
odst. 1. stavebního zákona), byla tato plocha vymezena jako stabilizovaná plocha pro zemědělskou
výrobu.
V souladu s evidencí Katastru nemovitostí byla severně od města Holešova v lokalitě Želkov
provedena úprava vymezení zastavěného území včetně aktualizace ploch, které se nacházejí uvnitř
zastavěného území (plochy zemědělské výroby). Část plochy uvnitř zastavěného území byla
navržena jako nová plocha 374, určená pro sídelní zeleň.
Návrh územního plánu byl upraven v souladu s aktualizací Zásad územního rozvoje Zlínského
kraje účinnou od 5.10.2012.
Návrh územního plánu byl upraven v souladu s novelou stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho
prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., účinných od 1.1.2013.
Návrh územního plánu byl upraven v souladu se zapsanou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú.
Dobrotice.

c) Další úpravy dokumentace po společném jednání
1. Úpravy dokumentace vyplývající z výrobních výborů

Ve smyslu zápisu z výrobního výboru konaného dne 6.6.2012 a požadavků na úpravu návrhu před
veřejným projednáním ze dne 16.8.2012 byly provedeny tyto úpravy ÚP Holešov:
 Plocha kolem hájovny v zámeckém parku byla vymezena jako: plocha občanské vybavenosti –
veřejná vybavenost (OV) 58.
 V k.ú. Všetuly byla upravena (rozšířena) navržená plocha 99, určená pro rozšíření křižovatky silnic
II/438 a II/432.
 Byla vypuštěna původně navržená plocha hromadného bydlení (BH) 1 a předmětná lokalita je
vyznačena v souladu se stávajícím využitím území jako plocha individuálního bydlení.
 Pozemek p.č. 358/1 k.ú Žopy byl znovu navržen jako: Plocha pro specifické druhy výroby a
skladování - specifická zemědělská výroby (původně varianta A z konceptu ÚP Holešov)
 Byly zmenšeny navržené plochy 247 a 249, určené pro realizaci kanalizační výtlaku KoličínVšetuly v úseku, který již byl realizován.
 Z důvodu zajištění bezproblémového křížení silnice III/49011 s navrženou trasou JV obchvatu
města Holešova byla rozšířena navržená plocha silniční dopravy 81.
 V souladu s projektem revitalizace sídliště U Letiště byla upravena (rozšířena) navržená plocha
veřejného prostranství 96, určená pro realizaci parkoviště na severním okraji sídliště.
 Pozemek p.č. 2506 k.ú. Holešov (naproti SM Billa) byl dle skutečného stavu využití vymezen jako
plocha sídelní zeleně (Z*).
 Plocha rodinného domu č.p. 20 v MČ Dobrotice byl vymezen jako Plocha smíšená obytná (SO).
 V souladu se změnou č. 7 původního ÚPN města Holešov byla v k.ú. Dobrotice, východně od vymezeného LBC Cimburek, navržena nová plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ): 349.
 Část pozemku p.č. 298/1 v k.ú. Količín, vymezená v platném ÚPN města Holešov jako stávající
plocha bydlení a v dokumentaci pro společné jednání jako plocha zemědělská (Z) byla nově navržena jako plocha individuálního bydlení (BI): 346.
 Pozemky p.č. 600/25, 600/27 a 600/74 v k.ú. Všetuly, původně navržené jako součást plochy
smíšené výrobní 63, byly z této plochy vyčleněny a vymezeny jako nově navržená plocha smíšená
obytná (SO): 345.
 V k.ú. Tučapy byla navržena nová plocha technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV): 347,
tak aby mohl být následně legalizován stávající neprávní stav (část vodojemu je realizována mimo
stávající plochu technické infrastruktury 222/14.
 Výrobní areály Dřevopodnik (k.ú. Všetuly) a Mopas (k.ú. Holešov), vymezené v dokumentaci pro
společné jednání jako Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady (VP) byly nově vymezeny jako
Plochy smíšené výrobní (SP).
58

Identifikátor (index) plochy v grafické části dokumentace
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 Pozemek p.č. 533 v k.ú. Všetuly, původně navržený jako součást plochy pro průmyslovou výrobu a
sklady (VP) byl v souladu s vydaným stavebním povolením z této plochy vyčleněn a vymezeny
jako nově navržená plocha smíšená výrobní (SP): 344.
 V původním ÚPN města Holešov byla část území na JV okraji k.ú. Žopy (při hranici s k.ú. Přílepy)
vymezena plocha zahrádkářské osady (RZ). V konceptu ÚP Holešov byly jako zastavěné území
vymezeny pouze stavby jednotlivých objektů jako plochy pro specifickou zemědělskou výrobu (VX)
a ostatní navazující pozemky zahrad byly vymezeny jako plochy zemědělské specifické (Z1)59.
V dokumentaci pro veřejné projednání bylo předmětné území znovu vymezeno jako plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady( RZ). Současně byla aktualizována hranice zastavěného
území v navazujícím území na východní straně, kdy byl zmenšen rozsah navržené plochy rodinné
rekreace 30 na úkor stávajících ploch individuálního bydlení.
 Na hranici k.ú. Žopy a Přílepy u Holešova byla vyznačena realizovaná přeložka elektrického
vedení vysokého napětí.
 Byla zapracována aktualizovaná hranice dobývacího prostoru.
 Byla upravena hranice městské památkové zóny, jejíž součástí není areál koupaliště.
 Západně od výrobního areálu Mopas bylo stávající stanoviště pro kola vymezeno jako plocha
dopravní infrastruktury (D) - namísto původně vyznačené plochy plochy sídelní zeleně (Z*).
 V k.ú. Všetuly bylo mezi areálem bývalého Dřevopodniku a areálem firmy BM plus vyznačeno
stávající pěší propojení jako plocha veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch (PV).
 V k.ú. Žopy byla na úkor části navržené plochy individuálního bydlení 27 nově navržena plocha
veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 342, tak aby bylo dodrženo ustanovení §
22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění
 Vzhledem k rozšíření ploch pro okružní křižovatku byl upraven dílčí úsek trasy JV obchvatu města
Holešova (navržená plocha silniční dopravy 80), který je v souladu se ZÚR ZK.
 Ve smyslu stanoviska Ministerstva dopravy ze dne 23.5.2012 č.j. 290/2012-910-UPR/2-Ma byly
plochy navržené pro realizaci silnice R49 vymezeny jako plochy pro veřejně prospěšnou stavbu.
 V souběhu se silnicí II/490 je navržena plocha 348, určená pro realizaci nové cyklistické stezky
propojující MČ Všetuly se sousední obcí Rymice.
 Jihozápadní část areálu bývalého státního statku Všetuly byla v souladu se stávajícím využitím
vymezena jako plocha zemědělské a lesnické výroby (VZ).
 Na všechny výkresy byl doplněn název výkresu.
Ve smyslu zápisu z výrobního výboru konaného dne 25.1.2013 byly provedeny tyto úpravy ÚP
Holešov:
 S ohledem na charakter řešeného území jsou v nezastavěném území, ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanoveny podmínky pro umisťování staveb, popř. jsou vymezeny stavby, které zde
umisťovat nelze.
 Termín pořízení územních studií byl stanoven nejpozději do konce roku 2018.
 Nebyla navržena etapizace výstavby.
 Na základě požadavku města bylo předkupní právo pro Město Holešov vymezeno pouze u
navržených ploch veřejných prostranství 95 a 102. U ostatních ploch veřejných prostranství bylo
předkupní právo vypuštěno.
 Rozšíření křižovatky silnic č. II/438 a II/432 (navržená plocha 99) bylo vymezeno jako veřejně
prospěšná stavba.
 Ve smyslu výsledků jednání s představiteli Zlínského kraje, které se uskutečnilo dne 13. února
2013, byly upraveny podmínky pro využití Ploch výroby a skladování – průmyslová zóna (V)
stanovené pro plochy průmyslové zóny Holešov.
 V souladu s evidencí Katastru nemovitostí byla severně od města Holešova v lokalitě Želkov
provedena úprava vymezení zastavěného území včetně aktualizace ploch, které se nacházejí uvnitř
59

Ve smyslu požadavků NOÚP (viz výše oddíl 4.4.2, písm. b) této textové části Odůvodnění) bylo zrušeno původní rozdělení zemědělského
půdního fondu na plochy zemědělské (velkovýrobně obhospodařované) a plochy zemědělské specifické (malovýrobně obhospodařované)
pod společnou plochu s rozdílným způsobem využití: plochy zemědělské, v návrhu pro veřejné projednání byly v souvislosti
s novelizovanýn zněním § 18 odst. 5 stavebního zákona, s účinností od 1.1.2013, doplněny plochy zemědělské specifické (Z.1)
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zastavěného území (plochy zemědělské výroby). Část plochy uvnitř zastavěného území byla
navržena jako nová plocha 374, určená pro sídelní zeleň.
V severní části MČ Všetuly byly nově navrženy plochy 358 a 360. Realizací záměru dojde
k prodloužení stávající ulice Zahradní a jejímu propojení s ulicí Dukelskou.
Mezi ulicemi Bořenovská a Tučapská na severním okraji Holešova byly nově navrženy plochy 376
a 377 určené pro individuální bydlení. Plocha 323, původně navržená pro rekreaci, byla nově
navržena pro individuální bydlení.
Návrh územního plánu byl upraven v souladu s novelou stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho
prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., účinných od 1.1.2013.
Návrh územního plánu byl upraven v souladu s aktualizací Zásad územního rozvoje Zlínského
kraje účinnou od 5.10.2012.
Návrh územního plánu byl upraven v souladu se zapsanou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú.
Dobrotice.
2. Další provedené úpravy dokumentace

 V souladu se zapsanou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Dobrotice byla vypuštěna původně
navržená plocha přírodní (P) 227, určená pro doplnění lokálního biocentra Křiby a původně navržené plochy krajinné zeleně (K): 304 a 335.
 V souladu se zapsanou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Dobrotice byly navrženy nové
plochy krajinné zeleně (K): 338 – 341, 343, 350 – 357.
 Z důvodu redukce navržené plochy 52, byly vypuštěny původně navržené plochy: 282, 283, 284 a
333 vymezené pro technickou infrastrukturu – energetiku (TE).
V následujícím textu je uveden taxativní výčet nově navržených ploch. Jejich odůvodnění je uvedeno níže v podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. b) Zdůvodnění ploch navržených pro odnětí ze ZPF.
 Byla navržena nová plocha pro specifické druhy výroby a skladování – specifická zemědělská
výroba (VX): 65.
 Byly navrženy nové plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV): 342, 359.
 Byly navrženy nové plochy individuálního bydlení (BI): 346, 358, 360, 376, 377.
 Byla navržena nová plocha smíšená výrobní (SP): 344.
 Byly navrženy nové plochy smíšené obytné (SO): 345, 400.
 Byly navrženy nové plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV): 347, 361, 363 373.
 Byla navržena nová plocha dopravní infrastruktury (D): 348.
 Byla navržena nová plocha zemědělské a lesnické výroby (VZ): 349.
 Byla navrženy nová plocha sídelní zeleně (Z*): 374.
 Byly navrženy nové plochy zemědělské (Z): 375, 401.
 Byly navrženy nové plochy silniční dopravy (DS): 381, 382.
 Byla navržena nová plocha přírodní (P): 380.
 Byly navrženy nové plochy krajinné zeleně (K): 338 – 341, 343 – 346, 350 – 357.

d) Řešení požadavků na úpravu dokumentace vzešlých ze stanoviska NOÚP
Ve smyslu požadavků vyplývajících ze Stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování k Návrhu Územního plánu Holešov, vydaného nadřízeným orgánem územního plánování (Krajský úřad
Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení územního plánování) dne
27.6.2012, č.j. KUZL34975/2012 ÚP-Br, byly provedeny tyto úpravy ÚP Holešov:
 Byla přepracována a upravena textová část Návrhu a Odůvodnění, která byla oproti dokumentaci
návrhu ÚP, určené pro společné jednání, dále rozšířena.
 V koordinačním výkrese byly doplněny návaznosti návrhových ploch ÚSES, dopravní a technické
infrastruktury na sousední katastrální území
 Všechny výkresy grafické části Návrhu byly opatřeny záznamem o účinnosti.
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4.2.4. Úprava dokumentace po veřejném projednání
Ve smyslu připomínek a námitek vzešlých z veřejného projednání návrhu územního plánu (§ 52
zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění), uplatněných stanovisek a pokynů pořizovatele k úpravě
územního plánu po veřejném projednání, byly provedeny následující úpravy dokumentace.

a) Úprava dokumentace vyplývající z návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k
návrhu ÚP v rámci veřejného projednání
 Pozemek parc. č. 1917/2 v k.ú. Holešov je navržen jako nová plocha individuálního bydlení (BI)
402. Ve smyslu požadavku DO je pro tuto plochu stanovena podmínka, že v navazujících stavebně
správních řízeních bude prokázáno, že nebudou překročeny hlukové limity.
 Pozemek parc. č. 632/1 v k.ú. Všetuly je vymezen jako stávající plocha občanského vybavení –
komerční zařízení (OK).
 Pozemek parc. č. 2509 k.ú. Holešov je navržen jako nová plocha dopravní infrastruktury (D) 403.
 Pozemek parc. č. 3873/1 v k.ú. Dobrotice je navržen jako nová plocha rekreace specifických forem
– agroturistika (RX) 404.
 Pozemek parc. č. 3455/1 v k.ú. Holešov je vymezen jako stávající plocha zemědělská (Z).
 Pozemek parc. č. 145/66 v k.ú. Količín je vymezen jako stávající plocha smíšená výrobní (SP).
 Pozemky parc. č. 1347/1, 1349/2, 1349/4, 1347/3, 1347/4, 1363/1, 1363/2, 1364/4, 1364/5, 1364/6,
1348, 1347/6, 1362/1 a 1382 v k.ú. Holešov jsou navrženy jako nová plocha občanského vybavení
– komerční zařízení (OK) 405.
 Pozemky parc. č. 111/2, 1776/2, 135/1, 135/2 a 112/2 v k.ú. Dobrotice jsou vymezeny jako stávající plochy sídelní zeleně (Z*)
 pozemek parc. č. 112/4 v k.ú. Dobrotice je vymezen jako stávající plocha individuálního bydlení
(BI).
 Na pozemcích p.č. 111/1, 1825,110/1,110/2,110/5, 2338/3 a 3622 v k.ú. Dobrotice je vyznačen
průběh stávající dešťové kanalizace.
 Pozemek parc. č. 127 v k.ú. Dobrotice je vymezen jako stávající plocha pro specifické druhy
výroby a skladování – specifická zemědělská výroba (VX)
 Pozemek parc. č. 1777 v k.ú. Dobrotice je v části mimo zastavěné území vymezen jako stávající
plocha dopravní infrastruktury (D) a v zastavěném území jako stávající plocha veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch (PV).
 Pozemek parc. č. 362/12 v k.ú. Všetuly je vymezen jako stávající plocha individuálního bydlení
(BI).
 Na části pozemku parc. č. 104/46 v k.ú. Količín je navržena nová vodní plocha (WT) 411 a pro
zajištění její obsluhy plocha dopravní infrastruktury (D) 410.
 Areál zemědělské společnosti Farma Holešov s.r.o., Holešov, který byl v dokumentaci pro veřejné
projednání navržen jako plocha smíšená obytná (SO) 400 je vyznačen jako stávající plocha pro
zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ). Jihovýchodní okraj areálu farmy je navržen jako součást
navržené plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) 408. Severně od
areálu farmy je navržena plocha dopravní infrastruktury (D) 409, určená pro vybudování nové
účelové komunikace s cílem zajištění samostatného příjezdu a dopravní obsluhy stávajícího areálu
zemědělské výroby.
 V kapitole 2, podkapitole 2.1, oddílu 2.1.2, písm. c) je uvedeno vyhodnocení odůvodnění způsobu
zapracování Územní studie dopadů strategické průmyslové zóny Holešov (zhotovitel T-plan s.r.o.,
Praha).

b) Úprava dokumentace vyplývající z návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k
návrhu UP v rámci veřejného projednání
 Pozemky parc. č. 1047/4 a 965 v k.ú. Všetuly jsou navrženy jako nová plocha smíšená výrobní
(SP) 412.
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 Z výkresů B.2.2 Koordinační výkres a B.2.5 Technická infrastruktura – vodní hospodářství a byla
vypuštěna grafická značka znázorňující vodní zdroj umístěný na pozemku parc. č. 145/3 v k.ú.
Količín.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Tučapy vypuštěna původně navržená (návrhová) plocha
individuálního bydlení (BI) 20, která je nově vymezena jako územní rezerva individuálního bydlení
(BI) 416.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov a Všetuly vypuštěna západní část původně navržené
(návrhové) plochy smíšené obytné (SO) 48, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy
smíšené obytné (SO) 417.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna východní část původně navržené (návrhové) plochy smíšené obytné (SO) 51, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy smíšené
obytné (SO) 415.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna východní část původně navržené (návrhové) plochy smíšené obytné (SO) 52, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy smíšené
obytné (SO) 414.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna původně navržená (návrhová) plocha
smíšená obytná (SO) 53, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy smíšené obytné (SO)
53.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna severní část původně navržené (návrhové)
plochy individuálního bydlení (BI) 377, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy
individuálního bydlení (BI) 413.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna původně navržená (návrhová) plocha
smíšená obytná (SO) 47, která je nově vymezena jako stávající plocha smíšená výrobní.
 Na jižním okraji MČ Všetuly jsou navrženy plochy silniční dopravy (DS) 419 a 420 určené pro
zkapacitnění křížení (úpravu křižovatky) silnic č. II/438 a II/490.

c) Úprava dokumentace vyplývající z vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů
uplatněných v rámci veřejného projednání (§ 52 SZ)
 Ve výkrese B.2.2 Koordinační výkres je opraveno vymezení chráněného ložiskového území dle
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 29.7.2013. Dobývací prostor Žopy je
v koordinačním výkresu uveden dle rozhodnutí Obvodního báňského úřadu ze dne 9.3.2012.
 Pro navrženou plochu smíšenou obytnou (SO) 345 je ve smyslu požadavku dotčeného orgánu
stanovena podmínka, že v navazujících stavebně správních řízeních bude prokázáno, že nebudou
překročeny hlukové limity.
 V souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona byly v textové části Územního plánu (kapitola 6,
podkapitola 6.2) doplněny a překontrolovány podmínky využití ploch v nezastavěném území.
 V kapitole 2, podkapitole 2.1, oddílu 2.1.2, písm. a), bodě 5 textové části Odůvodnění je část
původního textu upravena takto: „Celé řešené území města Holešov je součástí vymezené
rozvojové oblasti republikového významu OB9 Zlín“.
 V kapitole 3, podkapitole 3.6, oddílu 3.6.3 textové části Odůvodnění je doplněno vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch.

d) Úprava dokumentace vyplývající z vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných ke
konceptu a návrhu ÚP Holešov (§ 53 SZ)
 V kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. c), bodě 2.4 je doplněno odůvodnění a vyhodnocení vlivu na ZPF návrhem nové vodní plochy (WT) 411 ve vztahu k zásadám a povinnostem
stanoveným v § 4 a5 zákona o ochraně ZPF a postupům podle § 3 a 4 vyhlášky MŽP č. 13/1994
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
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e) Úprava dokumentace vyplývající z dalších požadavků na úpravu
 Pozemky parc. č. 146/53, 247, st. 228 a část pozemku parc. č. 146/62 v k.ú. Količín (na jižním
okraji ZÚ) jsou vymezeny jako stávající plochy pro specifické druhy výroby a skladování specifická zemědělská výroba (VX). Původně byly uvedené pozemky nepřesně vymezeny jako
plochy zemědělské výroby VZ.
 Pozemky parc. č. 463/3, 464/12,456/1 a 456/9 v k.ú. Holešov (u Střelnice) jsou vymezeny jako
stávající plochy rodinné rekreace (RI). Původně byly uvedené pozemky nepřesně vymezeny jako
stávající plochy hromadného bydlení (BH) a plochy občanského vybavení tělovýchova a sport
(OS). Pozemky však nenáleží k navazujícímu bytovému domu (na západní straně) ani k na severu
přiléhajícímu sportovnímu areálu. Vzhledem k tomu, že se na těchto pozemcích nenachází rodinný
ani bytový dům a s ohledem na omezenou dopravní dostupnost (jedná se o přímé napojení pouze na
cyklistickou stezku) a charakter území (pozemky se nacházejí v rekreační oblasti přiléhající k
zámeckému parku), byly pozemky vymezeny dle současného stavu využití jako stávající plochy
rodinné rekreace (RI).
 Pozemky parc. č. 2724/27 a 2724/21 v k.ú. Holešov (ul. Tovární) jsou vymezeny jako stávající
plochy smíšené výrobní (SP). Uvedené pozemky byly původně nepřesně vymezeny jako plochy
občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV).
 Ve výkrese B.2.2 Koordinační výkres jsou vyznačeny vymezené plochy přestavby.
 Pozemek parc. č. 2345/1 v k.ú. Dobrotice (jižně od zámeckého parku) je vymezen jako stávající
plocha zemědělská (Z). Původně byl tento pozemek nepřesně vymezen jako plocha WT (= vodní
plochy a toky).
 Do řešení územního plánu byla promítnuta a zapracována již realizovaná severní část jihovýchodního obchvatu (úsek mezi zámeckým parkem na severu a okružní křižovatkou u Martinice na
jihu).
 Do řešení územního plánu byla promítnuta a zapracována již realizovaná západní část cyklistické
stezky Holešov – Přílepy (úsek od areálu kasáren až po křižovatku silnic II/438 a 490 11).
 Do řešení územního plánu byly promítnuty a zapracovány již realizované úseky kanalizace v místních částech Količín, Všetuly a Tučapy.
 Do řešení územního plánu byly promítnuty a zapracovány: realizované přívodní vedení velmi
vysokého napětí VVN 110 kV a elektrická stanice VVN/VN v k.ú. Všetuly.
 Z kapitoly 6, podkapitoly 6.2 textové části Územního plánu byla vypuštěna část nazvaná Vymezení
pojmů, která byla převedena do kapitoly 3, podkapitoly 3.5, oddílu 3.5.6 textové částí Odůvodnění.
 Dílčí část původního pozemku parc. č. 364/3 (nově pozemek parc. č. 364/7) v k.ú. Všetuly (ul.
Dukelská) byl vyznačen jako stávající plocha individuálního bydlení (BI). Pozemek náleží k
přilehlému rodinnému domu.
 Pozemek parc. č. st. 145 v k.ú. Tučapy u Holešova byl vyznačen jako stávající plocha individuálního bydlení (BI).
 Pozemek parc. č. 208/59 v k.ú. Holešov (nám. Svobody) byl vyznačen jako stávající plocha smíšená v centrální zóně (SO.1). Pozemek náleží k přilehlému rodinnému domu.
 Pozemek parc. č. 1921/5 v k.ú. Holešov (ul. Partyzánská) byl vyznačen jako stávající plocha pro
specifické druhy výroby a skladování – specifická zemědělská výroba (VX). Pozemek je součástí
navazující zahrady vymezené jako plocha VX.

f) Úprava dokumentace vyplývající z požadavku na redukci zastavitelných ploch
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Tučapy vypuštěna původně navržená (návrhová) plocha
individuálního bydlení (BI) 20, která je nově vymezena jako územní rezerva individuálního bydlení
(BI) 416.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov a Všetuly vypuštěna západní část původně navržené
(návrhové) plochy smíšené obytné (SO) 48, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy
smíšené obytné (SO) 417.
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 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna východní část původně navržené (návrhové) plochy smíšené obytné (SO) 51, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy smíšené
obytné (SO) 415.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna východní část původně navržené (návrhové) plochy smíšené obytné (SO) 52, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy smíšené
obytné (SO) 414.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna východní část původně navržené (návrhové) plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 334, která je nově vymezena
jako územní rezerva plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 422.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna původně navržená (návrhová) plocha
smíšená obytná (SO) 53, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy smíšené obytné (SO)
53.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna severní část původně navržené (návrhové)
plochy individuálního bydlení (BI) 377, která je nově vymezena jako územní rezerva plochy
individuálního bydlení (BI) 413.
 Z řešení územního plánu byla v k.ú. Holešov vypuštěna původně navržená (návrhová) plocha
smíšená obytná (SO) 47, která je nově vymezena jako stávající plocha smíšená výrobní.

g) Další provedené úpravy dokumentace vyplývající z již realizovaných ploch a opravy
nepřesností
 Pozemky parc. č. 1921/2, 1921/3 a1921/4 v k.ú. Holešov (původně součást již realizované plochy
silniční dopravy 322) jsou vyznačeny jako stávající plochy dopravní infrastruktury (parkoviště u
zámeckého koupaliště). Současně bylo v této lokalitě upraveno vymezení hranice zastavěného
území.
 Navržená plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) 109 v k.ú. Holešov je
vyznačena jako stávající plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (plocha
založeného lesoparku mezi lokalitou Sadová a jihovýchodním obchvatem).
 V k.ú. Holešov byl zmenšen rozsah navržené plochy smíšené obytné (SO) 55 (lokalita Sadová)
v důsledku vyznačení části již realizovaných ploch smíšených obytných. Současně bylo v této
lokalitě upraveno vymezení hranice zastavěného území.
 Pozemek parc. č. 373 v k.ú. Holešov (náměstí Sv. Anny) je vyznačen jako stávající plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV). Dosud byl předmětný pozemek nesprávně
vymezen jako stávající plochy smíšené v centrální zóně (SO.1).
 Pozemky parc. č. 2858/2 a 2860 v k.ú. Holešov (ul. Palackého), které byly původně nepřesně
vyznačeny jako plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK), jsou nově vyznačeny jako
stávající plochy smíšené obytné městské (SO.2).
 Pozemky parc. č. 2844/3, 2844/4, 2844/13, 2844/14, 2844/18 a 2846/1 v k.ú. Holešov (ul. Palackého), které byly původně nepřesně vyznačeny jako plochy hromadného bydlení (BH), jsou nově
vyznačeny jako stávající plochy smíšené obytné městské (SO.2).
 V k.ú. Holešov byl zmenšen rozsah navržené plochy občanského vybavení – komerční zařízení
(OK) 42 (lokalita U Letiště) formou vypuštění plochy stávajících skupinových garáží na jejím
severním okraji. Současně bylo v této lokalitě upraveno vymezení hranice zastavěného území.
 Nově navržená plocha občanského vybavení – komerční zařízení (OK) 405 v k.ú. Holešov (ul.
Tovární jižně od NS Albert) byla doplněna/rozšířena o související pozemky parc. č. 1360/4,
1360/5.
 V k.ú. Holešov bylo v ulici Tovární upřesněno rozhraní mezi areálem městského úřadu a areálem
krytého bazénu. Areál městského úřadu zůstává vymezen jako plocha občanského vybavení –
veřejná vybavenost (OV), areál krytého bazénu je nově vymezen jako plocha občanského vybavení
– komerční zařízení (OK).
 Pozemky parc. č. 2794 a 2795/1 v k.ú. Holešov jsou nově (v souladu s evidencí Katastru nemovitostí) vyznačeny jako stávající plochy smíšené obytné (SO). V dokumentaci pro (první) veřejné
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projednání (06/2013) byly tyto pozemky vymezeny jako součást navržené plochy smíšené obytné
(SO) 47.
Pozemek parc. č. 1962/10 v k.ú. Holešov je nově vymezen jako stávající plocha smíšená výrobní
(SP). Jedná se o součást areálu firmy Wastex v ulici Osvobození. Předmětný pozemek byl dosud
nesprávně vymezen jako plocha veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch (PV).
Garáž na pozemku parc. č. 3302/5 v k.ú. Holešov (ul. Tučapská) je nově vymezena jako stávající
plocha dopravní infrastruktury (D). Dosud byl předmětný pozemek nesprávně vymezen jako
stávající plocha individuálního bydlení (BI).
Garáž na pozemku parc. č. 498/16 v k.ú. Holešov (v prodloužení ul. Hankeho) je nově vymezena
jako stávající plocha dopravní infrastruktury (D). Dosud byl předmětný pozemek nesprávně
vymezen jako stávající plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV).
Severní okraj pozemku parc. č. 462/9 v k.ú. Holešov (u kynologického areálu) je nově vymezen
jako stávající plocha veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch (PV). Tato část
pozemku, po němž prochází cyklistická stezka, byla dosud nesprávně vymezována jako součást
plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS).
V k.ú. Všetuly je vyznačena realizovaná část plochy smíšené obytné (SO) 57 (ul. Rymická), včetně
realizované plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV). Současně bylo v této
lokalitě upraveno vymezení hranice zastavěného území.
Na SZ okraji k.ú. Všetuly byla provedena úprava vymezení hranice zastavěného území, přičemž
byla východní část pozemku 646/1 v k.ú. Všetuly (lokalita Kolonka – ul. Za Cukrovarem) ve
vlastnictví Města Holešov začleněna do zastavěného území a byla vymezena jako stávající plochy
veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ).
Na SZ okraji k.ú. Všetuly (v prodloužení ul. Za Cukrovarem) byla provedena úprava vymezení
pozemku parc. č. 676, který je dle současného stavu využití nově vymezen jako plocha zemědělská
specifická (Z.1).
Východní část pozemku parc. č. 1038/3 v k.ú. Všetuly (za pálenicí mezi ul. Ovocná a Dukelská) je
vyznačena jako stávající plocha individuálního bydlení (BI). Dosud byl předmětný pozemek
vymezen jako stávající plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV).
V lokalitě za zámeckou oborou na západním okraji k.ú. Dobrotice je ve výkresech B.2.2 Koordinační výkres a B.2.4 Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje vyznačeno aktuální
vedení místní komunikace, které bylo dosud chybně zakresleno v plochách sídelní zeleně (Z*).
Pozemky parc. č. 93/2 a 93/3 v k.ú. Dobrotice (lokalita Kačerov) jsou nově vymezeny jako stávající plochy individuálního bydlení (BI). Jedná se o oplocené pozemky přiléhající ke stávajícím
plochám bydlení, s nimiž tvoří souvislý funkční celek. Dosud byly oba pozemky vymezeny jako
stávající plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV).
Pozemky parc. č. 384/2 a 384/3 v k.ú. Žopy jsou nově vymezeny jako stávající plochy individuálního bydlení (BI). Jedná se o oplocené pozemky přiléhající ke stávajícím plochám bydlení, s nimiž
tvoří souvislý funkční celek. Dosud byly oba pozemky vymezeny jako stávající plochy zemědělské
specifické (Z.1). Současně bylo v této lokalitě upraveno vymezení hranice zastavěného území.
Z řešení územního plánu byla v k.ú. Žopy vypuštěna původně navržená plocha rodinné rekreace
(RI) 33, která již byla realizována a je vyznačena jako stávající plocha rodinné rekreace.
Pozemky parc. č. st. 32/2, st. 32/1, st. 168 v k.ú. Količín jsou nově (v souladu s evidencí Katastru
nemovitostí) vyznačeny jako stávající plochy smíšené obytné (SO). Dosud byly tyto pozemky
vymezeny jako stávající plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK).
Pozemky parc. č. 205/3, st. 149 a část pozemku parc. č. 205/4 v k.ú. Količín, které byly dosud
vymezovány jako plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV), jsou nově v souladu
s evidencí Katastru nemovitostí, vymezeny jako stávající plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS).
Pozemky parc. č. 95/6 a 96/2 v k.ú. Količín jsou nově vymezeny jako stávající plochy individuálního bydlení (BI). Jedná se o pozemky přiléhající ke stávajícím plochám bydlení, s nimiž tvoří
souvislý funkční celek. Dosud byly oba pozemky vymezeny jako stávající plochy veřejných
prostranství s převahou zpevněných ploch (PV).
Původně navržené plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 269, 275 – 280 jsou
nově vymezeny jako plochy technické infrastruktury (T*). Důvodem je požadavek zajištění
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možnosti napojení sousední obce Bořenovice na STL plynovodní síť města Holešova. V územním
plánu je proto nově navržen STL plynovodní řad, který je veden v souběhu s navrženým páteřním
výtlakem odpadních vod (z obce Bořenovice do kanalizační sítě města Holešova) v rámci
navržených ploch 269, 275 – 280. Protože by v rámci navržených ploch technické infrastruktury –
vodní hospodářství (TV) nebylo možno STL plynovod umístit, jsou proto plochy 269, 275 – 280
nově vymezeny jako plochy technické infrastruktury (T*), v nichž lze umisťovat jak kanalizační,
tak plynovodní řady.
 Na části původně navržené plochy výroby a skladování – průmyslová zóna (V) 74 byly realizovány
nové účelové komunikace.
 Bylo aktualizováno vymezení hranice zastavěného území k datu: 30.11.2014. V řešeném území je
vymezeno 66 zastavěných území.

h) Bilanční přehled ploch, které byly v rámci úpravy dokumentace pro opakované
veřejné projednání nově navrženy
V následujícím textu je uveden taxativní výčet nově navržených ploch. Jejich odůvodnění je uvedeno níže v podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. b) Zdůvodnění ploch navržených pro odnětí ze ZPF.








Byly navrženy nové plochy individuálního bydlení (BI): 402, 40660.
Byla navržena nová plocha rekreace specifických forem – agroturistika (RX): 404
Byla navržena nová plocha občanského vybavení – komerční zařízení (OK): 405.
Byly navrženy nové plochy silniční dopravy (DS): 419, 420
Byly navrženy nové plochy dopravní infrastruktury (D): 403, 409, 410.
Byly navrženy nové plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ): 407, 408.
Byla navržena nová plocha smíšená výrobní (SP): 412.

 Byla navržena nová plocha výroby a skladování – průmyslová zóna (V): 42161.

 Byla navržena nová vodní plocha – vodní plochy a toky (WT): 411

i) Bilanční přehled ploch, které byly v rámci úpravy dokumentace pro opakované veřejné
projednání z řešení územního plánu vypuštěny
 Plocha individuálního bydlení (BI) 20 - převedena do kategorie územní rezerva (viz také plocha
416)
 Plochy silniční dopravy (DS) 80 – 83, 307, 309, 310, 312, 321 a 322. Plochy byly navrženy pro
vybudování jihovýchodního obchvatu města Holešova, jehož severní části již byla realizována.
 Plocha dopravní infrastruktury (D) 85. Plocha byla navržena pro vybudování cyklistické stezky
Holešov – Přílepy, přičemž její západní část již byla realizována.
 Plocha dopravní infrastruktury (D) 90 byla po realizaci severního úseku JV obchvatu sloučena do
plochy 87.
 Plochy technické infrastruktury – energetika (TE) 72, 236. Plocha 236, navržená pro vybudování
nové elektrické rozvodny 110/22 kVA a plocha 72, určená pro realizaci přívodního elektrického
vedení VVN 110 kV, již byly realizovány.
 Plochy technické infrastruktury – energetika (TE) 308. Původně navržená plocha 308, resp. také
plocha silniční dopravy (DS) 312, byly po realizaci severního úseku JV obchvatu sloučeny do
plochy 255.
 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 243 – 247, 249, 291, 366 – 369, 371 a
373. Uvedené plochy, které již byly realizovány, byly navrženy pro vybudování kanalizačních řadů
a čerpacích stanic splaškové kanalizace s cílem odkanalizování místních částí Količín a Tučapy a
60

Plocha 406 vznikla vyčleněním z původně navržené plochy 25. Důvodem je realizace části navržené plochy 25, jejímž důsledkem došlo
k rozdělení původní plochy 25 na dvě prostorově oddělené části.
61
Plocha 421 vznikla vyčleněním z původně navržené plochy 74. Důvodem je realizace části navržené plochy 74 (vybudování nových
účelových komunikací), jejímž důsledkem došlo k následnému rozdělení původní plochy 74 na dvě prostorově oddělené části.
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také navazujících sousedních obcí, které budou dovádět splaškové odpadní vody do ČOV Holešov
(Všetuly).
Plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) 109. Plocha navržená pro
založení lesoparku na východním okraji Holešova již byla realizována.
Plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) 114. Tato plocha je součástí,
resp. byla sloučena, do nově navržené plochy silniční dopravy (DS) 419.
Plocha smíšená obytná (SO) 47. Tato plocha, která byla současně vymezená i jako plocha přestavby (areál firmy TON), byla z řešení územního plánu vypuštěna a je v souladu se svým stávajícím
využitím vymezena jako stávající plochy smíšené výrobní (SP).
Plocha smíšená obytná (SO) 53. Původně navržená (návrhová) plocha 53 je nově vymezena jako
územní rezerva plochy smíšené obytné (SO) 53.
Plocha smíšená obytná (SO) 400. Tato plocha, která byla současně vymezená i jako plocha přestavby (areál zemědělské společnosti Farma Holešov s.r.o., Holešov), byla z řešení územního plánu
vypuštěna a je v souladu se svým stávajícím využitím vymezena jako stávající plocha pro
zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ).
Plocha zemědělská (Z) 375. Pozemek parc. č. 127 v k.ú. Dobrotice je v Katastru nemovitostí evidován jako zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití zbořeniště. V územním plánuje je proto
vymezen jako zastavěné území. Na tomto pozemku se však žádná stavba již řadu let nenachází a je
fyzicky užíván jako zemědělská půda. Proto byl v dokumentaci pro veřejné projednání návrhu
územního plánu (06/2013) navržen jako návrhová plocha zemědělská (Z) 375 s cílem jeho
budoucího začlenění do okolních ploch ZPF. Ve smyslu uplatněné námitky je ale tento pozemek
nově vymezen jako stávající plocha pro specifické druhy výroby a skladování – specifická
zemědělská výroba (VX) a původně navržená plocha 375 byla z řešení územního plánu vypuštěna.
Plocha zemědělská (Z) 401. Pozemek parc. č. 178 v k.ú. Žopy je v Katastru nemovitostí evidován
jako zastavěná plocha a nádvoří (parcela není zapsána na Listu vlastnickém) se způsobem využití
zbořeniště. V územním plánuje je proto vymezen jako zastavěné území. Na tomto pozemku se však
žádná stavba již řadu let nenachází a je fyzicky užíván jako zemědělská půda. Proto byl
v dokumentaci pro veřejné projednání návrhu územního plánu (06/2013) původně navržen jako
návrhová plocha zemědělská (Z) 401 s cílem jeho budoucího začlenění do okolních ploch ZPF.
V souladu s metodikou závaznou zpracování územního plánu je tento pozemek nově vymezen jako
stávající plocha sídelní zeleně (Z*).

j) Úprava podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
V textové části Územního plánu byly v kapitole 6, podkapitole 6.2 Podmínky pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití provedeny zejména tyto úpravy:
 Byla vypuštěna část nazvaná Vymezení pojmů, která byla převedena do kapitoly 3, podkapitoly 3.5,
oddílu 3.5.6 textové částí Odůvodnění (viz výše), kde je původní výčet pojmů podstatně rozšířen a
rozčleněn do tří částí – a) Činnosti, b) Funkční složky a vybrané plochy s rozdílným způsobem
využití, c) Ostatní pojmy – a v navazujícím textu je uvedeno odůvodnění vybraných pojmů.
 V souladu s požadavky, které vyplynuly z veřejného projednání návrhu územního plánu, byly
v souvislosti s ustanovením § 18 odst. 5 platného stavebního zákona doplněny a překontrolovány
podmínky využití ploch v nezastavěném území.
 V plochách individuálního bydlení (BI) jsou v souladu s požadavky, které vyplynuly z veřejného
projednání návrhu územního plánu, nově vloženy podmínky podmíněně přípustného využití.
 V plochách občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV) je původní znění hlavního využití
„občanské vybavení“ nahrazeno novým zněním „veřejné občanské vybavení“. Vysvětlení tohoto
pojmu je uvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6 textové částí Odůvodnění. Protože
body „vzdělávání a výchova“, „sociální služby“, „péče o rodinu“, „zdravotní služby“, „kulturní
zařízení“, „veřejná správa a samospráva“ a „ochrana obyvatelstva“ jsou obsaženy v nově definovaném (vymezeném) pojmu „veřejné občanské vybavení“, byly z důvodu duplicity vypuštěny
z přípustného využití ploch občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV).
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 V plochách občanského vybavení – komerční zařízení (OK) je původní znění hlavního využití
„občanské vybavení komerčního charakteru“ nahrazeno novým zněním „komerční občanské
vybavení“. Vysvětlení tohoto pojmu je uvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6 textové
částí Odůvodnění. Protože body „obchodní prodej“, „stravování a ubytování“ a „služby“ jsou
obsaženy v nově definovaném (vymezeném) pojmu „komerční občanské vybavení“, byly z důvodu
duplicity vypuštěny z přípustného využití ploch občanského vybavení – komerční zařízení (OK).
 V plochách smíšených obytných (SO) je původní znění hlavního využití „smíšené obytné“
nahrazeno novým zněním „smíšené bydlení“. Vysvětlení tohoto pojmu je uvedeno v kapitole 3,
podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6 textové částí Odůvodnění. Protože body „bydlení v rodinných
domech“, „bydlení v bytových domech“ a „občanská vybavenost a služby“ jsou obsaženy v nově
definovaném (vymezeném) pojmu „smíšené bydlení“, byly z důvodu duplicity vypuštěny z přípustného využití ploch smíšených obytných (SO). V souladu s požadavky, které vyplynuly z
veřejného projednání návrhu územního plánu, jsou nově vloženy podmínky podmíněně přípustného
využití.
 V plochách smíšených obytných v centrální zóně (SO.1) je původní znění hlavního využití
„smíšené obytné v centrální zóně s různorodou funkční skladbou, převážně ve víceúčelových
objektech, sloužících pro bydlení, občanské vybavení a služby celoměstského či nadměstského
významu“ nahrazeno novým zněním „smíšené bydlení v centrální zóně“. Vysvětlení tohoto pojmu
je uvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6 textové částí Odůvodnění. Protože body
„bydlení v rodinných domech“, „bydlení v bytových domech“ a „občanská vybavenost“ jsou
obsaženy v nově definovaném (vymezeném) pojmu „smíšené bydlení“, byly z důvodu duplicity
vypuštěny z přípustného využití ploch smíšených obytných v centrální zóně (SO.1).
 V plochách smíšených obytných městských (SO.2) je původní znění hlavního využití „smíšené
obytné městského charakteru, navazující na centrální část města, s různorodou funkční skladbou,
převážně ve víceúčelových objektech, sloužících pro bydlení, občanské vybavení, služby a další
souvisejících zařízení“ nahrazeno novým zněním „smíšené bydlení městského charakteru“. Vysvětlení tohoto pojmu je uvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6 textové částí Odůvodnění.
Protože body „bydlení v rodinných domech“, „bydlení v bytových domech“ a „občanská vybavenost“ jsou obsaženy v nově definovaném (vymezeném) pojmu „smíšené bydlení“, byly z důvodu
duplicity vypuštěny z přípustného využití ploch smíšených obytných městských (SO.2).
 Ve vymezení pojmů uvedených v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6 textové částí Odůvodnění je nově definován pojem „smíšená výroba“. Protože bod „podnikatelská činnost“, je obsažen
v nově definovaném (vymezeném) pojmu „smíšená výroba“, byl z důvodu duplicity vypuštěn
z přípustného využití ploch smíšených výrobních (SP).
 V plochách pro specifické druhy výroby a skladování - specifická zemědělská výroba (VX) je
původní znění hlavního využití „specifická zemědělská výroba“ nahrazeno novým zněním
„specifická zemědělská výroba malovýrobního charakteru“. Vysvětlení tohoto pojmu je uvedeno v
kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6 textové částí Odůvodnění.
 V plochách vodní toky a plochy (WT) byl v souladu s požadavky, které vyplynuly z veřejného
projednání návrhu územního plánu a v souvislosti s ustanovením § 18 odst. 5 platného stavebního
zákona, do podmínek přípustného využití vložen nový bod „veřejná technická infrastruktura, která
svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní užívání a využití těchto ploch“. Ze
stejného důvodu byl z nepřípustného využití vypuštěn bod „umisťování staveb pro těžbu nerostů a
zemědělství – s výjimkou rybářství“.
 V plochách přírodních (P) je původní znění hlavního využití „plochy přírodní“ nahrazeno novým
zněním „přírodní plochy“. Vysvětlení tohoto pojmu je uvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.5,
oddílu 3.5.6 textové částí Odůvodnění. V souladu s požadavky, které vyplynuly z veřejného
projednání návrhu územního plánu a v souvislosti s ustanovením § 18 odst. 5 platného stavebního
zákona, byl do podmínek přípustného využití vložen nový bod „dočasné stavby a zařízení sloužící
k ochraně nových výsadeb před poškozováním zvěří (lesnické oplocenky)“.
 V plochách zemědělských (Z) je původní znění hlavního využití „plochy zemědělské“ nahrazeno
novým zněním „zemědělské plochy“. Vysvětlení tohoto pojmu je uvedeno v kapitole 3,
podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6 textové částí Odůvodnění. Protože bod „zemědělský půdní fond s
převažujícím velkovýrobním charakterem obhospodařování“ je obsažen v nově definovaném
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(vymezeném) pojmu „zemědělské plochy“, byl z důvodu duplicity vypuštěn z přípustného využití
ploch zemědělských (Z).
V plochách zemědělských specifických (Z.1) je původní znění hlavního využití „plochy zemědělské
specifické“ nahrazeno novým zněním „zemědělské plochy se specifickým využitím“. Vysvětlení
tohoto pojmu je uvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6 textové částí Odůvodnění.
Protože bod „pěstitelství a chovatelství“ je obsažen v nově definovaném (vymezeném) pojmu
„zemědělské plochy se specifickým využitím“, byl z důvodu duplicity vypuštěn z přípustného
využití ploch zemědělských specifických (Z.1).
V plochách lesních (L) je původní znění hlavního využití „plochy lesní“ nahrazeno novým zněním
„lesní plochy“. Vysvětlení tohoto pojmu je uvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.6
textové částí Odůvodnění. V souladu s požadavky, které vyplynuly z veřejného projednání návrhu
územního plánu a v souvislosti s ustanovením § 18 odst. 5 platného stavebního zákona, byl do
podmínek přípustného využití vložen nový bod „dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně
nových výsadeb před poškozováním zvěří (lesnické oplocenky)“. V souladu s požadavky, které
vyplynuly z veřejného projednání návrhu územního plánu a v souvislosti s ustanovením § 18 odst.
5 platného stavebního zákona, byl v podmínkách přípustného využití nahrazen původní bod
„umisťování staveb pro zemědělství, těžbu nerostů, veřejnou dopravní infrastrukturu, rekreaci a
cestovní ruch“ nahrazen novým bodem „umisťování staveb pro zemědělství, těžbu nerostů,
veřejnou dopravní infrastrukturu, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou cyklistických stezek, s
výjimkou cyklistických stezek“.
V plochách těžby (T) byl v souladu s požadavky, které vyplynuly z veřejného projednání návrhu
územního plánu a v souvislosti s ustanovením § 18 odst. 5 platného stavebního zákona, do
podmínek nepřípustného využití vložen nový bod „umisťování staveb pro zemědělství, lesnictví,
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, rekreaci a cestovní ruch“.
V plochách specifických (X) byl v souladu s požadavky, které vyplynuly z veřejného projednání
návrhu územního plánu a v souvislosti s ustanovením § 18 odst. 5 platného stavebního zákona, do
podmínek nepřípustného využití vložen nový bod „umisťování staveb pro zemědělství, lesnictví,
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, rekreaci a cestovní ruch“.
Bod „cyklostezky“, uváděný v podmínkách přípustného využití, je nově nahrazen zněním „cyklistické stezky“.
Bod „všechny činnosti, pozemky, stavby a zařízení, které svým provozem negativně ovlivňují
území za hranicí vlastního výrobního areálu“, uváděný v podmínkách nepřípustného využití, je
nově nahrazen zněním „všechny činnosti, pozemky, stavby a zařízení, které svým provozem
negativně ovlivňují území za hranicí vlastního výrobní plochy“.

k) Formální úpravy textové části
 Původní označení výrokové části „A.1 Návrh územního plánu“ (resp. Návrh) bylo v souladu s příl.
č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb. , v platném znění nahrazeno označením „A.1 Územní plán“ (resp.
Územní plán)
 Byly odstraněny zjištěné formální a stylistické nepřesnosti v textové částí Územního plánu a
Odůvodnění územního plánu.
 V návaznosti na vypouštěné nebo redukované plochy byla upravena textová část dokumentace.
 Do textové části Odůvodnění byl doplněn popis průběhu a vyhodnocení etapy společného jednání
ve smyslu § 50 a § 52 platného stavebního zákona s uvedením navržených úprav, které vyplynuly
ze stanovisek, vyjádření a písemných připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu.

4.2.5. Úprava dokumentace po opakovaném veřejném projednání
Ve smyslu připomínek a námitek vzešlých z opakovaného veřejného projednání návrhu územního
plánu (§ 52 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění), uplatněných stanovisek a pokynů pořizovatele k
úpravě územního plánu po veřejném projednání, byly provedeny následující úpravy dokumentace.
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a) Úprava dokumentace vyplývající z vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů
uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání (§ 52 SZ)
 V kapitole 4, podkapitole 4.2, oddílu 4.2.6 textové části Odůvodnění byl vypuštěn text, týkající se
dřívějšího ochranného pásma radiolokačního zařízení Ministerstva obrany a informace o zastoupení
Ministerstva obrany VUSS Brno.
 V souladu s Aktualizací č. 1 PUR ČR byla přepracována a doplněna kapitola 2, podkapitola 2.1,
oddíl 2.1.1 Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje této textové části
Odůvodnění.
 V kapitole 7 textové části Územního plánu byl původní název návrh kapitoly 7 „Vymezení ploch,
ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií“ změněn na „Vymezení ploch
a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie“.
 Z kapitoly 8 textové části Územního plánu byla vypuštěna podkapitola „8.3. Asanace“. Důvodem
jsou následující skutečnosti. Na jižním okraji MČ Všetuly jsou navrženy plochy silniční dopravy
419 a 420 určené pro zkapacitnění křížení silnic č. II/438 a II/490 (úprava stávající křižovatky).
Plocha 420, na níž se nacházel rodinný dům, byla v dokumentaci pro opakované veřejné projednání
nesprávně navržena jako plocha asanace, přičemž se asanací dle ust. § 170 odst. 1 písm. c) rozumí
ozdravění území. Plocha měla tedy být v dokumentaci vymezena jako plocha přestavby. Mezitím
však došlo ke zbourání (demolici) předmětného rodinného domu a pozemek parc. č. 70 v k.ú.
Všetuly, který je ve vlastnictví Města Holešov, je nyní veden jako „ostatní plocha“ se způsobem
využití „jiná plocha“. Z uvedeného proto vyplývá, že již pominuly důvody jak pro vymezení této
parcely jako plochy asanace, tak pro její vymezení jako plochy přestavby. V tomto kontextu byl
upraven i oddíl 3.5.8 této textové části Odůvodnění (viz výše), kdy byl vypuštěn text uvedený pod
písmenem c) původně uvedený nadpisem „c) Asanace“.
 V kapitole 11 textové části Územního plánu byly doplněny podmínky prověření budoucího
využití vymezených ploch územních rezerv a současně byl doplněn i oddíl 3.5.12 této
textové části Odůvodnění (viz výše).
 V kapitole 2, podkapitole 2.1, oddílu 2.1.2, písm. c) textové části Odůvodnění bylo doplněno
vyhodnocení souladu Územního plánu Holešov se zpracovanou Územní studií dopadů Strategické
průmyslové zóny Holešov. Pro větší přehlednost a v souvislosti s uplatněnými připomínkami
Industry Servis ZK a.s. je uveden způsob řešení (zohlednění/nezohlednění) všech opatření navržených Územní studií dopadů Strategické průmyslové zóny Holešov. Byl doplněn soulad řešení
územního plánu s řešením územní studie, a to včetně řádného zdůvodnění odchýlení se od řešení
územní studie.
 Byl prověřen soulad navrženého řešení zásobování vodou a odkanalizování s Aktualizací Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVAK ZK), schválenou Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 10.12.2014. Navržené řešení je v souladu s uvedenou aktualizací PRVAK ZK.
 Jedním z navržených záměrů Územní studií dopadů Strategické průmyslové zóny Holešov bylo i
posunutí vyústění odtoku z ČOV Všetuly pod ústí vodního roku Roštěnka. Tento záměr nebyl do
ÚP Holešov zapracován, protože se jedná o záměr nadmístního významu, který navíc není v
souladu s Aktualizací PRVAK ZK. Nesouhlas s navrženým řešením v územní studii vyjádřil
rovněž dotčený orgán na úseku vodního hospodářství, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v usnesení ze dne 14.5.2015 č.j. KUZL26084/2015, kterým bylo
upraveno koordinované stanovisko ze dne 15.4.2015 č.j. KUZL 15148/2015.
 Územní plán byl překontrolován a doplněn tak, aby nebyl v rozporu s platnými právními předpisy

b) Úprava dokumentace vyplývající z návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k
návrhu ÚP v rámci opakovaného veřejného projednání
 Pozemky parc. č. 456/1, 456/9, 463/3 a 464/12 v k.ú. Holešov, původně vymezené jako stávající
plochy rodinné rekreace (Ri) byly nově vymezeny, zejména s ohledem na situování předmětné
plochy na okraji obytné zástavby, jako stávající plocha smíšená obytná (SO). Současně byla do této
plochy zahrnuta i sousedící přímo navazující plocha (pozemek parc. č. 463/1), která byla dosud
vymezena jako plocha hromadného bydlení (BH). Hlavním využitím v plochách smíšených
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obytných je přípustné smíšené bydlení, jímž se rozumí „koexistence (společný výskyt) bydlení
(individuálního, hromadného nebo individuálního a hromadného) s občanským vybavením“. Na
rozdíl od ploch smíšených obytných městských (SO.2), které jsou vymezeny západně od této
plochy (zejména podél ulic Střelnice, Holajka a Hankeho), není možno v plochách smíšených
obytných (SO), umisťovat služby místního nebo celoměstského významu ani nerušící či
neobtěžující výrobu. Pozemky parc. č. 463/2 a 465/5, navazující na jižní straně na pozemek parc. č.
463/1, které jsou součástí sportovního areálu Střelnice, jež byly chybně vymezeny jako plochy
hromadného bydlení (BH), byly nově vymezeny jako plochy občanského vybavení – tělovýchova a
sport (OS).
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že provedené úpravy mají převážně pouze zpřesňující a
doplňující charakter, případně reagují na nové legislativní úpravy (PÚR ČR), stanoviska dotčených
orgánů či uplatněné námitky. V rámci úpravy dokumentace nebyly nově navrženy ani vypuštěny
žádné navržené zastavitelné plochy ani žádné ostatní navrhované plochy. Provedené úpravy nijak
nemění koncepci územního plánu, a proto lze konstatovat, že se jedná pouze o nepodstatné úpravy
územního plánu, tudíž není nutno předmětnou dokumentaci znovu veřejně projednat.

4.2.6. Požadavky ochrany a bezpečnosti státu
V rámci celého správního území města Holešov je třeba vždy projednat předem výstavbu všech
výškových staveb nad 30 m nad terénem a stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny a
výstavbu a rekonstrukci VVN a VN) v celém správním území města Holešova z důvodů ochrany
zájmů vojenského letectva. Současně je nezbytné předem projednat stavby dopravní infrastruktury
z hlediska zájmů vojenské dopravy.
Ve výše jmenovaných zájmových územích Ministerstva obrany (dle ust. § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění) lze vydat územní rozhodnutí a
povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.

4.2.7. Ostatní doplňující údaje
a) Odůvodnění způsobu zpracování
V textové části odůvodnění jsou uvedeny i popisné části, vyjadřující současný stav, a to zejména
z důvodu doložitelnosti navrženého řešení, které se odkazuje na výchozí stav nebo data (např. při stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel – nezbytně nutné např. pro prokazování odůvodněnosti množství navržených ploch pro bydlení, které budou odnímány ze ZPF apod.).
Ve výkresu B.2.3 Vyhodnocení požadavků na zábor půdního fondu je v souladu s požadavky závazné metodiky, zapracována tabulka bilancí návrhových ploch, takže již není, z hlediska případné
duplicity, vyčleněna jako samostatná příloha textové části odůvodnění územního plánu.
Grafická část územního plánu je zpracována v souladu se závaznou metodikou Sjednocení dÚP
HKH 2007 (dále jen metodika). Pro zhotovitele je závazný katalog jevů vycházející z této metodiky,
technické podmínky zpracování a předpis souborů a vrstev (datový model).
V územním plánu jsou samostatně vymezeny plochy sídelní a krajinné zeleně. Důvodem vymezení
ploch sídelní zeleně je skutečnost, že tyto plochy se sice nacházejí uvnitř zastavěného území, ale není
žádoucí, aby byly zastavovány. Ve výkrese A.2.1. Výkres základního členění území jsou (ve smyslu
předepsaného datového modelu metodiky) tyto plochy vyznačeny jako nezastavitelné. S ohledem na
strukturu krajinného uspořádání (krajinné matrice) řešeného území jsou samostatně vymezeny plochy
krajinné zeleně, protože svým charakterem (monofunkčností) nesplňují podmínky pro zařazení do
ploch smíšených krajinných nezastavěného území, tak jak je definuje § 17 vyhl. č. 501/2006 Sb.,
v platném znění, ani do ploch zemědělských – viz § 14 citované vyhlášky. Dalším důvodem vymezení
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ploch krajinné zeleně je ta skutečnost, že podle datového modelu metodiky musí být navržené části
chybějících biokoridorů zařazeny do ploch krajinné zeleně.
S ohledem na velikost a charakter sídla, jeho urbanistickou strukturu a podmínky vyplývající
z datového modelu závazné metodiky, jsou v řešení vymezovány i plochy, které jsou menší než 0,2 ha.
Ve smyslu datové struktury metodiky jsou mj. zapracovány:
 navržené trasy pro vedení technické infrastruktury mimo zastavěné území nejsou vymezeny jako
zastavitelné plochy;
 plochy silnic III. třídy v zastavěném území jsou vymezeny jako plochy veřejných prostranství
s převahou zpevněných ploch (PV) a plochy silnic II. třídy jsou v zastavěném území vymezeny
jako plochy silniční dopravy (DS);
 v Hlavním výkresu Územního plánu není uváděna hierarchie prvků ÚSES, která je zobrazena
v Koordinačním výkresu a výkresu Koncepce uspořádání krajiny grafické části Odůvodnění.
 Zastavěné plochy uvnitř zastavěného území navržené pro jiné využití jsou vymezeny jako přestavbové území.

b) Přehled vybraných použitých odborných termínů
V následujícím přehledu je uveden význam některých použitých odborných termínů:












disproporce - nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nevyrovnanost
diverzita - rozmanitost, rozčlenění, rozložení
environmentální - týkající se životního prostředí
exploatace - využití; hospodářské zužitkování; vykořisťování
intenzifikace – zvyšování
konjunktura - příznivý stav, příznivé okolnosti, příznivý vývoj; ekonomický rozvoj, rozmach
konsenzus - shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost
konverze - přeměna, změna, obrat
potenciál - souhrn schopností, celková možnost něco udělat
potenciální - možný, uskutečnitelný, eventuální, založený na potenciálu
restrukturalizace - změna, přizpůsobení, zlepšení struktury, organizace, systému, poměrů
 struktura - stavba, uspořádání, vnitřní řád, soustava, složení
Další odborné termíny a výrazy, které se týkají územního plánování lze vyhledat ve Slovníku
územního plánování na webových stránkách http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731.

c) Seznam použitých zkratek
BPEJ
ČOV
HPJ
JV
JZ
K.ú.
LBK
LBC
MČ
NRBC
NRBK
Odůvodnění
NTL
OB
OP
ORP

Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Čistírna odpadních vod
Hlavní půdní jednotka
Jihovýchodní
Jihozápad
Katastrální území
Lokální biokoridor
Lokální biocentrum
Městská (místní) část
Nadregionální biocentrum
Nadregionální biokoridor
Odůvodnění územního plánu (textová a grafická část)
Nízkotlaký
Rozvojová oblast republikového významu podchycená v PÚR ČR
Ochranné pásmo
Obec s rozšířenou působností
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OS
P.č.
PRVAK ZK
PRZV
PUPFL
PÚR ČR
R49
R55
RBK
RBC
RD
RURÚ
SO ORP
SPZ
STL
SV
SZ
SZ
TTP
ÚAP
ÚP
ÚPN
ÚPD
ÚS
ÚSES
ÚTP
Územní plán
VDJ
VPO
VPS
VN
VVN
ZPF
ZÚ
ZÚR ZK
ZK

Rozvojová osa republikového významu podchycená v PÚR ČR
Parcelní číslo
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
Plochy s rozdílným způsobem využití
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky
Rychlostní silnice R49
Rychlostní silnice R55
Regionální biokoridor
Regionální biocentrum
Rodinný dům (domy)
Rozbor udržitelného rozvoje území
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Strategická průmyslová zóna
Středotlaký
Severovýchod
Severozápad
Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění)
Trvalé travní porosty
Územně analytické podklady
Územní plán (ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění)
Územní plán obce/města (dle zák. č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Územně plánovací dokumentace
Územní studie
Územní systém ekologické stability
Územně technický podklad
Výroková část územního plánu (textová a grafická část)
Vodojem
Veřejně prospěšné opatření
Veřejně prospěšná stavba
Vysoké napětí
Velmi vysoké napětí
Zemědělský půdní fond
Zastavěné území
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
Zlínský kraj

4.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje
Územní plán Holešov nově nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, ani nezavádí jevy,
které by přesahovaly svoji povahou, ochranným pásmem či jiným omezením hranice řešeného území.

4.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
4.4.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF)
Územní plán s územím nezachází svévolně, ale plánuje jeho využití. Cílem územního plánování je
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
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obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným
a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Při tvorbě územního plánu a vymezování nových ploch pro zastavění, nelze používat pouze jednoduchou matematiku. Každé území se vyvíjí v prostoru a čase, v závislosti na vývoji celé společnosti,
proto nelze specifikovat, kdy a v jaké podobě bude zastavěno. Každý územní plán je jakousi vizí toho,
jak by území mohlo vypadat, pokud by byly naplněny předpoklady, vycházející z dat a znalostí v době
jeho vzniku. Jen velmi obtížně lze predikovat vývoj území na desítky let dopředu. Obecně se uvádí, že
územní plán je dokumentací se střednědobým horizontem, tj. 10 – 15 let. V každém územním plánu se
vymezují plochy (zastavitelné plochy), které by měly (mohly) být realizovány právě ve výše uvedeném střednědobém horizontu, resp. v době trvání platnosti územního plánu. Územní plán totiž nemůže
být dle platné legislativy zrušen, ale pouze nahrazen novým územním plánem. Kromě zastavi-telných
ploch se v územním plánu mohou vymezovat také územní rezervy, které jsou sice nezasta-vitelné, ale
mohou předznamenávat směry (plochy) budoucího rozvoje, v následujících územních plánech, tj.
např. v horizontu několika desítek let.
Ze schváleného zadání ÚP Holešov vyplynul požadavek na zpracování konceptu řešení územního
plánu. Proto byly prověřovány a zapracovány veškeré disponibilní plochy, které vycházely jak z požadavků jednotlivých vlastníků pozemků, tak Města Holešov, s výjimkou těch dříve uvažovaných ploch,
které byly vyloučeny již v rámci projednávání zadání ÚP. Na základě stanovisek a připomínek
vzešlých z veřejného projednání konceptu územního plánu (§ 48 SZ) byla provedena redukce a úprava
navržených ploch. Další úpravy ploch byly provedeny po společném jednání (§ 50 SZ) a 1. veřejném
projednání (§ 52 SZ) – viz výše podkapitola 4.2, oddíl 4.2.3 Úprava dokumentace po společném
jednání a 4.2.4. Úprava dokumentace po 1. veřejném projednání.
Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 13/1994 Sb. a Metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96,
jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem
ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF je určeno
k posouzení předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely návrhu Územního plánu Holešov.
Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je výkres B.2.3 (Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu) a také text ve výše uvedených kapitolách 2 a 3 této textové části Odůvodnění.

a) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ
Plochy s požadavkem na zábor ZPF, řešené tímto územním plánem, se nachází na zemědělských
půdách zařazených do BPEJ:
 3.02.00 (I) 62, 3.02.10 (II) 3.03.00 (I), 3.06.00 (III), 3.06.10 (III), 3.08.40 (IV), 3.10.00 (I), 3.10.10
(II), 3.11.00 (II), 3.12.12 (I), 3.13.00 (III), 3.56.00 (I), 3.58.00 (II), 3.59.00 (III), 3.61.00 (II),
3.62.00 (II), 3.63.00 (III);
 6.13.00 (III), 6.14.10 (II), 6.20.21 (IV), 6.20.41 (IV), 6.22.13 (IV), 6.24.11 (III), 6.24.41 (III),
6.37.16 (V), 6.37.46 (V), 6.40.67 (V), 6.41.67 (V), 6.41.77 (5), 6.48.11 (IV), 6.48.41 (IV), 6.49.11
(IV), 6.49.41 (V), 6.56.00 (I), 6.58.00 (II).
Tab. B.22. Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek
HPJ

02
03

62

Charakteristika

Černozemě degradované na spraši, středně těžké, s příznivým vodním režimem
Černozemě lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu, středně těžké, s příznivým vodním
režimem

V závorce za kódem BPEJ je vždy uvedena i třída ochrany ZPF dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
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Tab. B.22. Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek – pokr.
HPJ

06
08
10
11

12

13
14
20
22
24
37
40
41
48
49
56
58
59
61
62
63

Charakteristika

Černozemě typické, karbonátové a lužní na slinitých a jílovitých substrátech, těžké půdy, avšak s
lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené
Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve
vyšší svažitosti, středně těžké
Hnědozemě (typické, černozemní), včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžší
spodinou, s příznivým vodním režimem
Hnědozemě typické, černozemní, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách, středně
těžké s těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí
Hnědozemě, případně hnědé půdy nasycené a hnědé půdy illimerizované, včetně slabě oglejených
forem na svahových hlínách, středně těžké s těžší spodinou, vláhové poměry jsou příznivé, ve
spodině se projevuje místy převlhčení forem na spraši, středně těžké s těžší spodinou, s příznivým
vodním režimem
Hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších, sprašových a
svahových hlínách o mocnosti 0,4-0,5 m, uložených na velmi lehké spodině, závislé na dešťových
srážkách
Illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených forem na sprašových
hlínách a svahovinách, středně těžké s těžkou spodinou, vláhové poměry jsou příznivé
Rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách karpatského flyše, těžké
až velmi těžké, málo vodopropustné
Hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech, většinou lehčí nebo středně těžké, s
vodním režimem poněkud příznivějším než HPJ 21
Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na usazeninách karpatského flyše, středně těžké až těžké, většinou
štěrkovité, středně zásobené vláhou
Mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v
hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí
Svážité půdy (nad 12° ) na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, s různou štěrkovitostí a
kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách
Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách, středně těžké až těžké s různou štěrkovitostí a
kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách
Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, na lupcích a
siltovcích, lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité, náchylné k dočasnému
zamokření
Hnědé půdy oglejené a rendziny oglejené na břidlicích a usazeninách karpatského flyše, těžké až
velmi těžké, bez štěrku až slabě štěrkovité, sklon k dočasnému zamokření
Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po
odvodnění příznivé
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vláhové poměry nepříznivé, po
odvodnění příznivější
Lužní půdy na nivních uloženinách a spraši, středně těžké vláhové poměry příznivé až sklon
k převlhčení
Lužní půdy glejové na nivních uloženinách a spraši, středně těžké, obvykle dočasně zamokřené
podzemní vodou v hloubce 0,5 - 1,0 m
Lužní půdy glejové na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké až velmi těžké, vláhové poměry
nepříznivé, vysoká hladina podzemní vody, po odvodnění příznivější
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b) Zdůvodnění ploch navržených pro odnětí ze ZPF
V následujícím textu je uveden stručný popis všech navržených zastavitelných ploch. Jejich přesnou lokalizaci, tvar, vymezení, omezení a limitování lze dohledat zejména v hlavním63 a koordinačním
výkresu64. Účelem textové části není detailní a zevrubný popis řešených ploch, ale popis a vyjádření
vztahů, které nelze efektivně a srozumitelně zobrazit v grafické části dokumentace. Textová část
dokumentace územního plánu nemá nahrazovat (suplovat) to, co lze vyčíst z grafické části, protože
textová část není samostatnou dokumentací, ale její nedílnou (integrální) součásti.
1. Plochy individuálního bydlení (BI)

Většina navržených ploch určených pro bydlení, tj. plochy individuálního bydlení a plochy smíšené
obytné (viz dále), je umisťována na severní a východní okraje města Holešova a na severní okraj jeho
městské (dále jen MČ) části Všetuly. V prostorově odloučených místních částech Dobrotice, Žopy,
Tučapy a Količín, je navržen pouze redukovaný počet ploch pro novou obytnou zástavbu, který
vychází z koncepce původního územního plánu.
 Navržená plocha 2 je dostavbou stávající proluky uvnitř zastavěného území ve středozápadní části
Holešova. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 6 doplňuje zástavbu na SZ okraji MČ Všetuly. Jedná se o převzatý záměr z
původního územního plánu.
 Navržená plocha 7 prodlužuje stávající zástavbu na severním okraji MČ Všetuly, vně zastavěného
území, na něž přímo navazuje. Jedná se o převzatý a částečně rozšířený záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 8 je dostavbou stávající proluky na západním okraji MČ Količín. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 9 prodlužuje stávající zástavbu na severním okraji MČ Količín, uvnitř zastavěného území. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržené plochy 10, 12 a 13 jsou dostavbami stávajících proluk uvnitř zastavěného území jižního
okraje MČ Količín. Jedná se o převzaté záměry z původního územního plánu.
 Navržená plocha 14 rozšiřuje stávající zástavbu MČ Količín za její jižní okraj, vně zastavěného
území, na něž přímo navazuje. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 15 je dostavbou stávající proluky uvnitř zastavěného území na severním okraji
MČ Tučapy. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 346 je dostavbou dosud nezastavěné proluky na východním okraji MČ Količín,
vně zastavěného území, jímž je ze tří stran vymezována. Jedná se o částečně převzatý záměr z původního územního plánu s cílem využití stávající dopravní a technické infrastruktury. Z důvodů
existence z východu přiléhajícího areálu smíšené výroby, který je v současnosti využíván pro prodejní a skladovací účely; tato plocha nebyla navržena v návrhu pro společné jednání pro bydlení.
 Navržená plocha 16 prodlužuje stávající zástavbu na JZ okraji MČ Tučapy, vně zastavěného
území, na něž přímo navazuje. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 18 prodlužuje stávající zástavbu na jižním okraji MČ Tučapy, uvnitř zastavěného
území. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržené plochy 19a 331 rozšiřuje stávající zástavbu MČ Tučapy za její jižní okraj, vně zastavěného území, na něž přímo navazují. Jedná se o částečně převzaté záměry z původního územního
plánu.
 Navržené plochy 21 a 22 rozšiřují stávající zástavbu na SV okraji MČ Tučapy, převážně vně zastavěného území, na něž přímo navazují. Jedná se o převzaté záměry z původního územního plánu.
 Navržené plochy 24 a 337 rozšiřuje stávající obytnou zástavbu MČ Dobrotice na jejím SZ okraji,
uvnitř zastavěného území. Jedná se o převzaté záměry z původního územního plánu.

63
64

Výkres: A.2.2. Hlavní výkres grafické části Územního plánu.
Výkres: B.2.2.Koordinační výkres grafické části Odůvodnění.
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 Navržené plochy 25, 329 a 40665 rozšiřují stávající obytnou zástavbu MČ Dobrotice na jejím
západním okraji, uvnitř zastavěného území. Jedná se o přestavbu areálu bývalého zahradnictví,
která je převzatým záměrem z původního územního plánu. V předmětné lokalitě již proběhla
realizace související dopravní a technické infrastruktury.
 Navržená plocha 26 prodlužuje stávající zástavbu na SV okraji městské části Dobrotice, vně zastavěného území, na něž přímo navazuje. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 27 rozšiřuje stávající zástavbu MČ Žopy za její jižní okraj, vně zastavěného
území, na něž přímo navazuje. Jedná se o relativně nový záměr, protože tato plocha nebyla v původním územním plánu navržena pouze jako návrhová, ale výhledová (rezerva). V MČ Žopy jsou
navrženy pouze 3 plochy pro bydlení, přičemž plochy 28 a 29 (viz dále) jsou malého rozsahu a
tvoří pouze dostavbu v území. Třetí plochou je plocha 27, která je jediným zásadnějším koncepčním rozvojovým záměrem MČ Žopy.
 Navržená plocha 28 je dostavbou stávající proluky uvnitř zastavěného území na východním okraji
MČ Žopy. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 29 prodlužuje stávající zástavbu na východním okraji MČ Žopy, vně zastavěného
území, na něž přímo navazuje. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržené plochy 358 a 360 jsou částečnou přestavbou stávající obytné zástavby uvnitř zastavěného
území v severní části MČ Všetuly. Jedná se o nový záměr Města Holešova. Realizací záměru dojde
k prodloužení stávající ulice Zahradní a jejímu propojení s ulicí Dukelskou.
 Mezi ulicemi Bořenovská a Tučapská na severním okraji Holešova byly převážně vně zastavěného
území nově navrženy plochy 376 a 377 určené pro individuální bydlení. Plocha 323, původně navržená pro rekreaci, byla nově navržena pro individuální bydlení. Jedná se o nový záměr Města Holešova. Jeho realizací dojde spolu s navrženými plochami smíšenými obytnými (viz dále) k významnému posílení obytné funkce na severním okraji města Holešova. Ve smyslu pokynů z veřejného
projednání (§ 52 SZ) bylo provedeno zásadní zmenšení navržené plochy 377. Její redukovaná
(severní) část je nově vymezena jako územní rezerva 413.
 Na východním okraji Holešova, v ulici Partyzánská, je uvnitř zastavěného území navržena plocha
402 určená pro individuální bydlení. Tato plocha byla původně vymezená jako stávající plocha pro
specifické druhy výroby a skladování – specifická zemědělská výroba (VX). Požadavek na její
nové funkční využití, uplatněný v rámci veřejného projednání návrhu ÚP (§ 52 SZ), vychází
z podnětů vlastníků pozemků. Plocha individuálního bydlení 402 byla vymezena na základě návrhu
rozhodnutí o námitce uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu ÚP
Tab. B.23. Přehled navržených ploch individuálního bydlení
Poř. č. Označ.
1
2
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
18
13
19
14
21
15
22

Katastrál. území
Holešov
Všetuly
Všetuly
Količín
Količín
Količín
Količín
Količín
Količín
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.

Plocha (ha)
0,1553
0,6832
0,5297
0,3137
0,2298
0,4847
0,2026
0,1449
1,1434
0,2119
0,2218
0,1183
1,4663
0,1945
0,4037

Lokalita
Ul. Havlíčkova
Za koupalištěm
Ul. Rymická
Západ
Sever
Jih
Jih
Jihovýchod
Jihovýchod
Sever
Západ
U farmy
Jih
Severovýchod
Severovýchod

65

Druh (index) plochy66
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)

Plocha 406 vznikla vyčleněním z původně navržené plochy 25. Důvodem je realizace části navržené plochy 25, jejímž důsledkem došlo
k rozdělení původní plochy 25 na dvě prostorově oddělené části.
66
Druh plochy s rozdílným způsobem využití. V závorce je uveden index jejího označení v grafické a textové části dokumentace.
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Tab. B.23. Přehled navržených ploch individuálního bydlení – pokr.
Poř. č. Označ.
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
323
23
329
24
331
25
337
26
346
27
358
28
360
29
376
30
377
31
402
32
406

Katastrál. území
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Žopy
Žopy
Žopy
Holešov
Dobrotice
Tučapy u Hol.
Dobrotice
Količín
Všetuly
Všetuly
Holešov
Holešov
Holešov
Dobrotice
Celkem

Plocha (ha)
0,1126
1,8207
0,2246
1,8157
0,4907
0,5353
0,8302
1,5752
0,4994
0,0816
0,2804
0,0801
0,1366
1,6193
1,1821
0,2465
0,2957
18,3305

Lokalita
Západ - Kačerov
Západ - Zahradnictví
Sever – u výletiště
Jih – Za školkou
Východ – U hřiště
Severovýchod - Bařinka
Ul. Tučapská
Západ - Zahradnictví
Jih
Západ - Kačerov
Severovýchod
Ul. Zahradní
Ul. Zahradní
Ul. Bořenovská
Ul. Bořenovská
Ul. Partyzánská
Západ - Zahradnictví

Druh (index) plochy67
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)
Individuální bydlení (BI)

2. Plochy rekreace (RI, RZ, RX)

 Navržená plocha 30 je dostavbou stávající chatové osady v lokalitě Hačky na JV okraji k.ú. Žopy
vně zastavěného území. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržené plochy 31 a 32 jsou dostavbami stávající chatové osady v lokalitě Podjizeří. Hlavním
důvodem je nemožnost řádného využívání stávajících lesních porostů, které významně zasahují do
ploch rekreace. Plochy jsou součástí zastavěného území. Jedná se o převzaté záměry z původního
územního plánu.
 Navržená plocha 34 je dostavbou proluky uvnitř zastavěného území mezi třemi zahrádkářskými
osadami na severním okraji MČ Všetuly. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 35 volně navazuje na stávající zahrádkářskou lokalitu pod Molakovým kopcem
severně od města Holešova, vně zastavěného území. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržené plochy 36 a 37 se nacházejí na severním okraji MČ Dobrotice, vně zastavěného území a
navazují na stávající zahrádkářskou lokalitu, kterou významně rozšiřují. Jedná se o převzatý,
částečně rozšířený, záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 404 se nachází na jižním okraji MČ Dobrotice, vně zastavěného území na něž
bezprostředně navazuje a je určena pro rozšíření stávajícího areálu agroturistiky. Jedná se o nový
požadavek, uplatněný v rámci veřejného projednání návrhu ÚP (§ 52 SZ) vlastníky pozemků,
vycházející z potřeby doplnění a rozšíření stávajících aktivit provozovaných v transformovaném
areálu bývalé zemědělské živočišné výroby. Plocha 404 byla vymezena na základě návrhu
rozhodnutí o námitce uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu ÚP.
Tab. B.24. Přehled navržených ploch rekreace
Poř. č. Označ.
1
30
2
31
3
32
4
34

67

Katastrál. území
Žopy
Žopy
Žopy
Všetuly

Plocha (ha)
0,0315
0,0836
0,0772
0,7460

Lokalita
Jih - Hačky
Východ - Podjizeří
Východ - Podjizeří
Za hřištěm

Druh (index) plochy
Individuální rekreace (RI)
Individuální rekreace (RI)
Individuální rekreace (RI)
Zahrádkářská osada (RZ)

Druh plochy s rozdílným způsobem využití. V závorce je uveden index jejího označení v grafické a textové části dokumentace.
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Tab. B.24. Přehled navržených ploch rekreace – pokr.
Poř. č. Označ.
5
35
6
36
7
37
8
404

Katastrál. území
Holešov
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Celkem

Plocha (ha)
0,7935
1,0465
0,3135
0,3692
3,4610

Lokalita
Pod Molakovým kopcem
Západ - u zahrádek
Západ - u zahrádek
Bývalá farma

Druh (index) plochy
Zahrádkářská osada (RZ)
Zahrádkářská osada (RZ)
Zahrádkářská osada (RZ)
Specifická rekreace (RX)

3. Plochy občanského vybavení (OS, OK)

 Navržená plocha 38 se nachází ve východní části města Holešova, v Americkém parku, uvnitř zastavěného území. Cílem je rozšíření stávajících ploch sportu s uvažovaným záměrem realizace
nové sportovní haly. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 39 se nachází za východním okrajem MČ Žopy, vně zastavěného území, na něž
ale bezprostředně navazuje. Navržená plocha by měla sloužit jako cvičné golfové odpaliště (s ohledem na velikost plochy zde nelze realizovat golfové hřiště), v návaznosti na přiléhající sportovní a
kulturní areál. Část plochy je převzatým záměrem z původního územního plánu.
 Navržená plocha 42 se nachází na jižním okraji města Holešova mezi sídlištěm U Letiště a připravovanou průmyslovou zónou, vně zastavěného území, na něž ale bezprostředně navazuje. Cílem je
doplnění deficitních ploch komerčního občanského vybavení v této části města. Jedná se o převzatý
záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 45 se nachází na jižním okraji MČ Všetuly, vně zastavěného území, na něž ale
bezprostředně navazuje. Cílem je doplnění deficitních ploch komerčního občanského vybavení
v návaznosti na stávající průmyslový okrsek Všetuly. Jedná se o převzatý záměr z původního
územního plánu.
 Navržená plocha 405 se nachází jihozápadně od městského centra, uvnitř zastavěného území.
V současnosti je užívána jako plochy smíšené výroby. Cílem je vymístění výrobní činnosti z území
s dominující funkcí občanské vybavenosti a smíšené obytné zástavby. Jedná se o nový záměr,
vzešlý z veřejného projednání návrhu ÚP (§ 52 SZ). Plocha 405 byla vymezena na základě návrhu
rozhodnutí o námitce uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu ÚP.
Tab. B.25. Přehled navržených ploch občanského vybavení
Poř. č. Označ.
1
38
2
39
3
42
4
45
5
405

Katastrál. území
Holešov
Žopy
Holešov
Všetuly
Holešov
Celkem

Plocha (ha)
0,4591
3,4360
3,5046
2,0744
1,6865
11,1606

Lokalita
Americký park
Jihovýchod - Podhejní
U Letiště
Ul. Polní
Ul. Tovární

Druh (index) plochy
Plochy sportu (OS)
Plochy sportu (OS)
Komerční zařízení (OK)
Komerční zařízení (OK)
Komerční zařízení (OK)

4. Plochy silniční dopravy (DS)

 Jihovýchodně od zastavěného území města Holešova jsou navrženy plochy 83, 309 a 310 určené
pro realizaci zbývající části jihovýchodního obchvatu města Holešova (silnice II/438), resp. úseku
vymezeného na severu křižovatkou se silnicí II/490 a na jihu připravovanou rychlostní silnicí R49.
Jedná se o zpřesněný záměr ze ZÚR ZK, převzatý z původního územního plánu.
 Západně od městské části Količín a jižně od Holešova jsou navrženy plochy 84, 381, 382 a 325,
určené pro realizaci rychlostní silnice R 49. Jedná se o zpřesněný záměr ze ZÚR ZK, převzatý
z původního územního plánu.
 Na západním okraji MČ Všetuly je navržena plocha silniční dopravy 99, určená pro zkapacitnění
křížení silnic č. II/432 a II/438. Důvodem vymezení plochy je zlepšení dopravních podmínek v
území. Jedná se o jedinou komunikaci, která ze západu zpřístupňuje jak město Holešov, tak
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průmyslovou zónu o celkové rozloze 272 ha (s napojením na rychlostní komunikaci R49).
Postupným obsazováním průmyslové zóny lze očekávat další nárůst dopravy. Při vymezení plochy
byla zohledněna existující okolní zástavba a nutnost zpřehlednění dopravní situace zejména jižním
směrem. Plocha byla vymezena tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro odpovídající dopravní
řešení a současně zasahovala co nejméně do pozemků vlastníků.
 Na jižním okraji MČ Všetuly jsou navrženy plochy silniční dopravy 41968 a 420 určené pro zkapacitnění křížení silnic č. II/438 a II/490. Jedná se o nový záměr vzešlý z požadavku Města Holešov.
Tab. B.26. Přehled navržených ploch silniční dopravy
Poř. č. Označ.
1
83
2
84
3
99
4
309
5
310
6
325
7
381
8
382
9
419
10
420

Katastrál. území
Holešov
Količín
Všetuly
Holešov
Holešov
Holešov
Količín
Količín
Všetuly
Všetuly
Celkem

Plocha (ha)
2,8395
10,3173
0,4473
0,0747
1,3044
0,0045
0,2978
0,2063
0,5098
0,0114
16,0130

Účel
Jihovýchodní obchvat
Silnice R49
Úprava křižovatky
Jihovýchodní obchvat
Jihovýchodní obchvat
Silnice R49
Silnice R49
Silnice R49
Úprava křižovatky
Úprava křižovatky

Druh (index) plochy
Doprava silniční (DS)
Doprava silniční (DS)
Doprava silniční (DS)
Doprava silniční (DS)
Doprava silniční (DS)
Doprava silniční (DS)
Doprava silniční (DS)
Doprava silniční (DS)
Doprava silniční (DS)
Doprava silniční (DS)

5. Plochy dopravní infrastruktury (D)

 Na JZ okraji města Holešova, JZ od areálu firmy TON, je vně zastavěného území navržena plocha
79 pro dostavbu garáží. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Východně od města Holešova je v souběhu se silnici III/490 11 navržena plocha 86, určená pro
realizaci cyklistické stezky Holešov – Přílepy.
 V souběhu s železniční tratí a v souladu se zapsanou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú.
Dobrotice jsou mezi městem Holešovem a MČ Dobrotice navrženy plochy 87 a 91 určené pro
realizaci dílčího úseku zpevněné účelové komunikace s využitím i pro cyklotrasu Holešov –
Dobrotice69.
 Východně od městské části Količín je navržena plocha 88 pro realizaci spojovacího úseku cyklostezky do sousední obce Rymice.
 V souladu se zapsanou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Dobrotice je západně od Dobrotic a
severně od Holešova navržena plocha 89 pro vybudování nové účelové komunikace propojující
MČ Dobrotice se silnicí č III/490 10.
 Východně od bývalé farmy zemědělské výroby Dobrotice je v souladu se zapsanou Komplexní
pozemkovou úpravou v k.ú. Dobrotice navržena plocha 92 určená pro realizaci nové zpevněné
účelové komunikace Dobrotice – Žopy.
 Jihovýchodně od MČ Dobrotice je navržena plocha 93, určená pro vybudování nové spojovací
účelové komunikace k výcvikovému areálu Ministerstva vnitra.
 V souběhu se silnicí II/490 je navržena plocha 348, určená pro realizaci nové cyklistické stezky
propojující MČ Všetuly se sousední obcí Rymice. Jedná se o záměr vzešlý ze společného jednání
(§ 50 odst. 1 SZ).
 Jihovýchodně od městského centra je v ulici Za Drahou, uvnitř zastavěného území, navržena
plocha 403 určená pro realizaci garáží. Jedná se o nový záměr vlastníka pozemků vzešlý z veřejného projednání návrhu ÚP (§ 52 SZ). Plocha volně navazuje na stávající řadové garáže situované
v ulici Za Drahou.

68
69

Součástí plochy 419 je i celá původně navržená plocha veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) 114.
Původně navržená plocha 90 byla po realizaci severního úseku JV obchvatu sloučena do plochy 87.
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 Na severním okraji města Holešov (ulice Bořenovská) je mezi navrženou plochou veřejných prostranství (PZ) 407 a navrženou plochou technické infrastruktury (TE) 71 navržena plocha dopravní
infrastruktury (D) 409, určená pro vybudování nové účelové komunikace s cílem zajištění
samostatného příjezdu a dopravní obsluhy stávajícího areálu zemědělské výroby. V současnosti je
dopravní obsluha zajišťována přes území, které je územním plánem navrženo jako plocha smíšená
obytná (SO) 49. Jedná se o nový záměr reagující na nové uspořádání ploch v této části města,
vzešlé z veřejného projednání návrhu ÚP (§ 52 SZ). Vymezením nové plochy dopravy 409 tak
budou vytvořeny podmínky pro eliminaci případných negativních vlivů plynoucích ze zemědělské
výroby na navrženou plochu smíšenou obytnou (SO) 49. Plocha 409 byla vymezena na základě
návrhu rozhodnutí o námitce uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu ÚP.
 Na severním okraji MČ Količín je nevržena plocha 410 určená pro realizaci přístupové komunikace k navržené ploše 411, určené pro realizaci nové vodní plochy. Jedná se o nový záměr
reagující na nutnost zajištění odpovídající dopravní obsluhy. Plocha 411 byla vymezena na základě
návrhu rozhodnutí o námitce uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu ÚP.
Tab. B.27. Přehled navržených ploch dopravní infrastruktury
Poř. č.
1

Ozn.
79

Katastrál. území
Holešov

2

86

Holešov

0,2789

3

87

Holešov

0,5003

4

88

Količín

0,2695

5
6
7
8

89
91
92
93

Dobrotice, Holešov
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice

1,1082
0,3690
0,2857
0,6073

9

348

Všetuly, Količín

0,5293

10
11
12

403
409
410

Holešov
Holešov
Količín
Celkem

0,2502
0,2284
0,0634
4,6107

Plocha (ha)
0,1205

Účel
Garáže
Cyklistická stezka do
Přílep
Účelová komunikace
Cyklistická stezka do
Rymic
Účelová komunikace
Účelová komunikace
Účelová komunikace
Účelová komunikace
Cyklistická stezka do
Rymic
Garáže
Účelová komunikace
Účelová komunikace

Druh (index) plochy
Doprav. infrastruktura (D)
Doprav. infrastruktura (D)
Doprav. infrastruktura (D)
Doprav. infrastruktura (D)
Doprav. infrastruktura (D)
Doprav. infrastruktura (D)
Doprav. infrastruktura (D)
Doprav. infrastruktura (D)
Doprav. infrastruktura (D)
Doprav. infrastruktura (D)
Doprav. infrastruktura (D)
Doprav. infrastruktura (D)

6. Plochy technické infrastruktury (TE, TV, T*, TO.1)

 Na jižním okraji města Holešova je vně zastavěného území navržena plocha 69, určená pro rozšíření stávajícího Odpadového centra. Jedná se o záměr, který byl v původním územním plánu vymezen pro jiné funkční využití.
 Na severním okraji města Holešova je uvnitř zastavěného území navržena plocha 70, určená pro
rozšíření stávající plochy využívané pro nakládání s odpady. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Na severním okraji města Holešova a severně od Holešova jsou navrženy: plocha 71, určená pro
realizaci nové elektrické rozvodny 110/22 kVA a plochy 68, 271 - 274 pro přívodní elektrické
vedení velmi vysokého napětí (VVN) 110 kV. Jedná se o zpřesněný záměr ze ZÚR ZK.
 Na jižním okraji MČ Žopy je navržena plocha 108, určená pro realizaci záchytného příkopu extravilánových vod.
 Na jižním okraji MČ Tučapy je navržena plocha 326, určená pro realizaci záchytného příkopu
extravilánových vod a elektrického vedení VN.
 Na východním okraji města Holešova je v lokalitě Sadová navržena plocha 253, určená pro
realizaci dílčí přeložky vodovodního přivaděče.
 V MČ Tučapy je navržena plocha 347, určená pro rozšíření stávajícího vodojemu.
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 V MČ Količín jsou navrženy plochy 240, 241, 242 a 370, určené pro realizaci kanalizač-ního
sběrače z obce Rymice, která bude zaústěna do kanalizační sítě města Holešov.
 Severně od Holešova jsou navrženy plochy 269, 275 - 280, určené pro realizaci páteřního kanalizačního výtlaku odpadních vod ze sousední obce Bořenovice do kanalizační sítě města Holešova.
V souběhu s tímto kanalizačním řadem je v uvedených plochách současně navržen i nový STL
plynovodní řad, který bude zajišťovat zásobování obce Bořenovice zemním plynem.
 Jihovýchodně od Holešova jsou podél silnice II/490 do obce Martinice navrženy plochy 250 - 252,
30970, 311, 363 – 365, určené pro realizaci kanalizačního výtlaku odpadních vod z obce Martinice
do kanalizační sítě města Holešova a pro realizaci vodovodního propojovacího řadu.
 V MČ Tučapy jsou navrženy plochy 292, 293, 294, 295 a 372, určené pro realizaci páteřního
kanalizačního sběrače jednotné kanalizace ze sousední obce Prusinovice.
 V MČ Dobrotice jsou navrženy plochy 313 – 315 a 361, určené pro realizaci páteřního kanalizačního výtlaku odpadních vod ze sousední obce Jankovice do kanalizační sítě města Holešova.
 V západní a jižní části k.ú. Tučapy jsou navrženy plochy 288 a 296 pro přívodní elektrické vedení
VN a novou trafostanici.
 Na severovýchodním okraji MČ Dobrotice je navržena plocha 256 pro přívodní vedení VN 22 kV a
novou trafostanici.
 Jižně od MČ Žopy je navržena plocha 254, určená pro realizaci přívodního elektrického vedení VN
a novou trafostanici.
 Na severním okraji města Holešova je navržena plocha 258, určená pro realizací přívodního
elektrického vedení VN pro nově navržené plochy smíšeného bydlení 49, 51, 52.
 Jižně od MČ Količín je navržena plocha 248, určená pro realizaci přívodního elektrického vedení
VN a novou trafostanici.
 Na západním okraji k.ú. Všetuly je v souběhu se silnicí II/438 navržena plocha 336 určená pro
realizaci propojovacího elektrického vedení vysokého napětí (VN).
 Mezi městem Holešovem (lokalita Sadová) a MČ Žopy je navržena plocha 255 určená pro realizaci
nového řadu STL plynovodu71.
Tab. B.28. Přehled navržených ploch technické infrastruktury
Poř. č. Označ.
1
68
2
69
3
70
4
71
5
108
6
240
7
241
8
242
9
248
10
250
11
251
12
252
13
253
14
254
15
255
16
256
17
258
18

269

Katastrál. území
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Žopy
Količín
Količín
Količín
Količín
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Žopy
Holešov, Žopy
Dobrotice
Holešov
Holešov

Plocha (ha)
4,4505
0,9671
0,0422
1,5829
0,5526
0,1313
0,0180
0,1043
0,1505
0,0298
1,5336
0,0469
0,1467
0,7313
0,4859
0,8379
0,3711
0,0403

Lokalita/ Druh TI
Vedení VVN 110 kV
Ul. K Větřáku
Ul. Tučapská
El. rozvodna VVN/VN
Jih – Újezdy
Količín – kan. sběrač
Količín – kan. sběrač
Količín – kan. sběrač
Vedení VN 22 kV
Kan. výtlak + vod. řad
Kan. výtlak + vod. řad
Kan. výtlak + vod. řad
Sadová - vod. přivaděč
Vedení VN 22 kV
STL plynovod
Vedení VN 22 kV
Vedení VN 22 kV
Bořenovská - k. výtlak
+ STL plynovod

70

Druh (index) plochy
Energetika (TE)
Nakládání s odpady (TO.1)
Nakládání s odpady (TO.1)
Energetika (TE)
Tech. infrastruktura (T*)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Energetika (TE)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Energetika (TE)
Energetika (TE)
Energetika (TE)
Energetika (TE)
Tech. infrastruktura (T*)

Plocha 309 je bilancována samostatně jako plocha pro silniční dopravu (součást JV obchvatu) v níž je přípustné vedení kanalizačního
výtlaku a vodovodního propojovacího řadu (toto vymezení vyplývá ze závazné metodiky Sjednocení dÚP HKH 2007)
71
Původně navržená plocha 308, resp. také plocha silniční dopravy (DS) 312, byly po realizaci severního úseku JV obchvatu sloučeny do
plochy 255.
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Tab. B.28. Přehled navržených ploch technické infrastruktury – pokr.
Poř. č. Označ.
19
271
20
272
21
273
22
274

Katastrál. území
Holešov
Tučapy, Holešov
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.

Plocha (ha)
0,1737
10,9757
0,1519
0,1917

23

275

Tučapy

0,1218

24

276

Tučapy

0,0283

25

277

Tučapy

0,9169

26

278

Tučapy, Holešov

0,7528

27

279

Holešov

0,4517

28

280

Holešov

0,0672

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

288
292
293
294
295
296
311
313
314
315
326
336
347
361
363
364
365
370
372

Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Holešov
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Tučapy u Hol.
Všetuly
Tučapy
Dobrotice
Holešov
Holešov
Holešov
Količín
Tučapy u Hol.
Celkem

0,5585
0,0151
0,4158
0,0382
0,1849
1,0825
0,1219
0,3495
0,0487
0,2070
0,6500
0,2960
0,0554
0,0762
0,1303
0,0326
0,0113
0,3462
0,0555
30,7302

Lokalita/ Druh TI
Vedení VN 110 kV
Vedení VN 110 kV
Vedení VN 110 kV
Vedení VN 110 kV
Bořenovská - k. výtlak
+ STL plynovod
Bořenovská - k. výtlak
+ STL plynovod
Bořenovská - k. výtlak
+ STL plynovod
k. výtlak + STL
plynovod
Bořenovská - k. výtlak
+ STL plynovod
Bořenovská - k. výtlak
+ STL plynovod
Vedení VN 22 kV
Tučapy - kan. sběrač
Tučapy - kan. sběrač
Tučapy - kan. sběrač
Tučapy - kan. sběrač
Vedení VN 22 kV
Martinice – kan. výtlak
Dobrotice - kan. sběrač
Dobrotice - kan. sběrač
Dobrotice - kan. sběrač
VN + záchytný příkop
Vedení VN 22 kV
Rozšíření vodojemu
Dobrotice - kan. sběrač
Kan. výtlak + vod. řad
Kan. výtlak + vod. řad
Kan. výtlak + vod. řad
Količín – kan. sběrač
Tučapy - kan. sběrač

Druh (index) plochy
Energetika (TE)
Energetika (TE)
Energetika (TE)
Energetika (TE)
Tech. infrastruktura (T*)
Tech. infrastruktura (T*)
Tech. infrastruktura (T*)
Tech. infrastruktura (T*)
Tech. infrastruktura (T*)
Tech. infrastruktura (T*)
Energetika (TE)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Energetika (TE)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Tech. infrastruktura (T*)
Energetika (TE)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)
Vodní hospodářství (TV)

7. Plochy veřejných prostranství (PV, PZ)

 Jihozápadně od městského jádra je navržena plocha 95, určená pro vybudování parkoviště a
propojení ulic Grohova (severně od hřbitova) a Tovární (v prostoru nákupního střediska Albert).
 V západní části ulice Tovární je navržena plocha 96, určená pro vybudování parkoviště. Jedná se o
převzatý záměr z původního územního plánu.
 Na východním konci ulice Bezručova (v blízkosti zahrádkářské osady) je navržena plocha 97,
určená pro vybudování parkoviště.
 Na severním okraji města Holešova je navržena plocha 334 pro veřejné prostranství, která je určena
pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržených ploch smíšených obytných (SO) 51 a 52.
 Východně od navržené plochy 52 jsou za severním okrajem města Holešova navrženy plochy 103 a
104 pro veřejná prostranství, kde by měl vzniknout zelený vycházkový koridor propojující město
Holešov s volnou krajinou.
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 Pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržených ploch individuálního bydlení 323, 376 a 377
je na severním okraji Holešova mezi ulicemi Bořenovská a Tučapská navržena plocha 324 pro
veřejné prostranství.
 Pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržených ploch bydlení 19 a 331 na jižním okraji MČ
Tučapy jsou navrženy plochy veřejných prostranství 100 a 332.
 Pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržené plochy individuálního bydlení 16 na západním
okraji MČ Tučapy je navržena plocha veřejného prostranství 101.
 Pro zajištění pěšího propojení navržených ploch bydlení 25, 406 a 329 se silnicí II/438 na západním okraji MČ Dobrotice je navržena plocha veřejného prostranství 330.
 Východně od navržené plochy občanské vybavenosti 39, určené pro vybudování golfového odpaliště na JV okraji MČ Žopy je navržena plocha veřejného prostranství 327.
 Na severním okraji města Holešova (v ul. Bořenovská) je navržena plocha 102 určená pro realizaci
malého parku s cílem vytvoření relaxačního zázemí pro stávající plochy hromadného bydlení i pro
navrženou plochu smíšenou obytnou 49.
 Ve východní části města Holešova je navržena plocha 105 pro rozšíření stávajícího Amerického
parku, jako částečná kompenzace za zabíranou plochu 38, navrženou pro rozšíření sportovního
areálu. Tato plocha je převzatým záměrem z původního územního plánu.
 Za severovýchodním okrajem Holešova jsou na území bývalého zemníku žopské cihelny navrženy
plochy 106 a 107, určené pro vytvoření lesoparku, který by měl zároveň umožňovat i provozování
volnočasových a relaxačních aktivit a tím i volně doplňovat stávající sportovní areál na JV okraji
zámeckého parku. Tyto plochy jsou převzatými záměry z původního územního plánu.
 Jižně a východně od navržené plochy občanského vybavení 42 (jižně od sídliště U Letiště) je
navržena plocha 112, určená pro realizaci nového lesoparku. Jedná se částečně o území v ochranném pásmu II.a-vnitřní vodního zdroje Holešov, které nelze využívat pro intenzivní zemědělskou
výrobu. Jižně od MČ Všetuly je mezi železniční tratí a SPZ Holešov navržena plocha 113. Návrhem ploch 112 a 113 by měl být, spolu s navrženými plochami 124 a 126 (viz dále plochy přírodní)
a 148 (viz dále plochy krajinné zeleně), vytvořen ochranný zelený pás, který bude oddělovat novou
průmyslovou zónu (plochy pro výrobu o rozloze cca 270 ha - včetně části na k.ú. Zahnašovice) od
vlastního města Holešova, jehož zastavěná část má rozlohu cca 400 ha (včetně městské části
Všetuly). Plochy pro navržený zelený pás, který je částečně nespojitý, se mohou zdánlivě jevit jako
předimenzované, nicméně je třeba si uvědomit, že po celkové realizaci SPZ Holešov a také
zprovoznění rychlostní silnice R49 vedené přibližně 100 m jižně od průmyslové zóny, vznikne cca
200 ha nových zpevněných ploch. Z celkové výměry ploch požadovaných pro zábor ZPF je uvažována jejich cca 75 – 80 % zastavěnost, tzn., že plochy, které by neměly být zastavovány, nejsou
zahrnuty do předcházejících uvedených výměr. Nově zastavěné plochy se budou významně podílet
na zhoršování kvality životního prostředí, a to nejen v Holešově, ale také jeho okolí – viz Rozbor
udržitelného rozvoje území ORP Holešov: kartogramy C1S a C1N – Příznivé životní prostředí současnost a cílový stav (zpracovatel: IRI, s.r.o.; 11/2009).
 Na jižním okraji MČ Všetuly je mezi silnicí II/438 a železniční tratí navržena plocha 115, která je
určena pro založení pásu izolační zeleně, jenž by měl alespoň částečně kompenzovat negativní
účinky ze silniční a železniční dopravy, která se zde těsně přimyká ke stávající obytné zástavbě.
 Z důvodu odstínění stávající obytné zástavby v ulici Míru od negativních účinků výroby z východního okraje výrobního okrsku Všetuly a také od rušivých dopadů z provozu stávajícího nákupního střediska (kategorie supermarket), je navržena plocha 116, určená pro rozšíření stávajícího
všetulského parčíku. Tato plocha, sledující linii ul. Míru, je převzatým záměrem z původního
územního plánu. Ze stejného důvodu je navržena podél ulice Polní plocha 117, která by měla
oddělit stávající obytnou zástavbu od navržené plochy 45, určené pro komerční občanské vybavení.
 Na severním okraji MČ Všetuly je mezi výrobním areálem bývalého statku a stávající a navrženou
obytnou zástavbou navržena plocha 118, určená pro založení plochy izolační zeleně. Plocha je převzatým záměrem z původního územního plánu.
 Pro oddělení výrobního areálu jatek (fa Jacom) od obytného území na severním okraji města Holešova je navržena plocha 223, která je převzatým záměrem z původního územního plánu.
 Pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržené plochy 27 na jižním okraji MČ Žopy je
navržena plocha veřejného prostranství 342.
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 Pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržených ploch bydlení 358 a 360 v severní částí MČ
Všetuly je navržena plocha veřejného prostranství 359.
 Na severním okraji města Holešova (v ul. Bořenovská) je navržena plocha 407 určená pro vytvoření malého parku, který by měl současně plnit i funkci izolační zeleně oddělující stávající plochy
hromadného bydlení od navržené plochy technické infrastruktury (TE) 71, určené pro vybudování
elektrické rozvodny 110/22 kV.
 Na severním okraji města Holešova je navržena plocha 408 určená pro realizaci pásu veřejné
zeleně, který by měl prioritně plnit funkci izolační zeleně oddělující stávající plochy hromadného
bydlení a navrženou plochu smíšenou obytnou (SO) 49 od stávajícího areálu zemědělské živočišné
výroby. Navazující plocha pro zemědělskou výrobu (Farma Holešov s.r.o.) byla stabilizována na
základě návrhu rozhodnutí o námitce uplatněné Farmou Holešov s.r.o. ve veřejném projednání
návrhu ÚP. Vzhledem k tomu, že plocha 49 je navržena jako plocha smíšená obytná a severně od
této plochy je již stabilizována plocha bydlení bylo nutno při řešení námitky Farmy Holešov tuto
skutečnost zohlednit a zajistit v území podmínky pro koexistenci obou ploch (zemědělské výroby i
bydlení resp. plochy smíšené obytné). Plocha 408 byla vymezena za účelem zajištění podmínek pro
kvalitní bydlení (§ 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona) a omezení střetů vzájemně neslučitelných
činností (§3 odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění). Jako podklad pro řešení námitky a tím i pro vymezení plochy 408 byl odborný posudek –
Vyhodnocení a stanovení podmínek pro stabilizaci areálu zemědělské výroby v lokalitě Holešov ul.
Bořenovská zpracovaný Ing. Pavlou Žídkovou (duben 2014). Posudek obsahoval Výpočet ochranného pásma chovu skotu na ul. Bořenovské, Rozptylovou studii a Posouzení vlivů chovu skotu na
veřejné zdraví. Jednotlivé části posudku byly zpracovány autorizovanými osobami. Plocha
veřejného prostranství 408 byla vymezena pouze v nezbytně nutném rozsahu a tak, aby vlastnická
práva byla co nejméně dotčena. Podkladem pro její vymezení bylo v odborném posudku stanovené
ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat (resp. ochranné pásmo zemědělské výroby – Farmy
Holešov s.r.o.). Plocha 408 byla vymezena s ohledem na respektování cílů a úkolů územního
plánování uvedených v § 18 a 19 stavebního zákona. Řešením námitky uplatněné Farmou Holešov
s.r.o., resp. vymezením plochy 408, byly vytvořeny podmínky jak pro výrobní zemědělskou
činnost, která je v území stabilizována, tak pro bydlení, které zde vzniklo přestavbou původních
ploch zemědělské výroby. (Pozn. V původním ÚPN města Holešov byla plocha Farmy Holešov
s.r.o a Drůbežárny Holešov s.r.o. vymezena jako plocha zemědělské výroby a změnou č. 11 ÚPN
města Holešova vymezena jako plocha přestavby - smíšená obytná). Plocha 408 byla navržená
v souladu s dokumentací Vyhodnocení a stanovení podmínek pro stabilizaci areálu zemědělské
výroby v lokalitě Holešov, ul. Bořenovská (zpracovatel: Ing. P. Žídková, 04/2014) a na základě
návrhu rozhodnutí o námitce uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu ÚP.
Tab. B.29. Přehled navržených ploch veřejných prostranství
Poř. č. Označ.
1
95
2
96
3
97
4
100
5
101
6
102
7
103
8
104
9
105
10
106
11
107
12
112
13
113
14
115
15
116
16
117

Katastrál. území
Holešov
Holešov
Holešov
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov, Všetuly
Všetuly
Všetuly
Všetuly

Plocha (ha)
0,5895
0,3509
0,2529
0,3621
0,0265
0,4543
0,5687
0,2149
0,4126
1,3911
6,2022
10,0898
25,5712
0,2257
0,5805
0,1789

Lokalita
Ul. Grohova - u hřbitova
Ul. Tovární
Ul. Bezručova
Jih
Západ
Ul. Bořenovská
Pod Želkovem
Pod Želkovem
Americký park
Zemník cihelny Žopy
Zemník cihelny Žopy
U Letiště
Za drahou
Ul. Palackého
Za parkem – u Tesca
Ul. Polní
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Druh (index) plochy
Veřejné prostranství (PV)
Veřejné prostranství (PV)
Veřejné prostranství (PV)
Veřejné prostranství (PV)
Veřejné prostranství (PV)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)
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Tab. B.29. Přehled navržených ploch veřejných prostranství – pokr.
Poř. č. Označ.
17
118
18
223
19
324
20
327
21
330
22
332
23
334
24
342
25
359
26
407
27
408

Katastrál. území
Všetuly
Holešov
Holešov
Žopy
Dobrotice
Tučapy
Holešov
Dobrotice, Žopy
Všetuly
Holešov
Holešov
Celkem

Plocha (ha)
0,7772
0,6563
0,3643
0,1850
0,0124
0,1257
0,2260
0,1196
0,0367
0,4787
1,0280
51,4817

Lokalita
Ul. Rymická
Ul. Přerovská – Jacom
Bořenovská - Tučapská
Jihovýchod - Podhejní
Západ - Zahradnictví
Jih
Pod Želkovem
Jih
U pálenice
Ul. Bořenovská
Ul. Bořenovská

Druh (index) plochy
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PV)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PV)
Veřejné prostranství (PV)
Veřejné prostranství (PV)
Veřejné prostranství (PV)
Veřejné prostranství (PV)
Veřejné prostranství (PZ)
Veřejné prostranství (PZ)

8. Plochy smíšené obytné (SO)

Převážná část obytné výstavby by měla být ve městě Holešově realizována zejména v rámci ploch
smíšených obytných, kde se předpokládá jak individuální, tak hromadná obytná výstavba, včetně
zařízení občanské vybavenosti a služeb. Polyfunkční smíšené obytné plochy umožňují větší flexibilitu
v budoucí organizaci využití území než prakticky monofunkční plochy individuálního bydlení. Plochy
smíšené obytné představují hlavní budoucí rozvojový potenciál obytné zástavby v městě Holešově.
Nejvýznamnější plochy pro smíšené bydlení jsou soustředěny do tří lokalit: Za Kozrálovem (navržené
plochy 48 a 57), lokalita Bořenovská - Pod Želkovem (navržené plochy smíšené obytné 49, 51, 52 a
také plochy individuálního bydlení 323, 376 a 377) a lokalita Sadová (navržené plochy 55 a 56).
Navržená plocha 49 je současně vymezena jako plocha přestavby.
 Navržené plochy 48 a 57 se nachází za severním okrajem MČ Všetuly a Holešov, vně zastavěného
území, na něž ale na západě jihu a východě bezprostředně navazují. Obě plochy jsou převzatými
záměry z původního územního plánu. Malá část navržené plochy 57 je již realizována. Ve smyslu
pokynů z veřejného projednání návrhu ÚP (§ 52 SZ) byla provedena zásadní zmenšení navržené
plochy 48, která je nyní vymezována pouze na části k.ú. Holešov. Její redukovaná (západní) část je
nově vymezena jako územní rezerva 417.
 Navržená plocha 49 se nachází na severním okraji města Holešova, v ulici Bořenovská, uvnitř
zastavěného území, z větší části na ploše bývalého areálu farmy zemědělské výroby. Jedná se o
požadavek vlastníků pozemků a staveb na změnu (přestavbu) stávajícího výrobního areálu na
plochu smíšenou obytnou a současně se jedná o převzatý záměr z původního územního plánu.
V lokalitě je již zahájena realizace přestavby stávajících objektů na objekty bydlení.
 Východně od ulice Tučapská za severním okrajem Holešova byly převážně vně zastavěného území
nově navrženy plochy 51 a 52. Jedná se o převzaté záměry z původního územního plánu. Plocha 51
byla po veřejném projednání přibližně o polovinu zmenšena a její redukovaná (východní) část je
nově vymezena jako územní rezerva 415. Také plocha 52 byla zmenšena, a to jak po společném
jednání (přibližně o polovinu ze severní strany), tak po veřejném projednání, kdy byla redukována
její východní část, která je nově vymezena jako územní rezerva 414.
 Za východním okrajem města Holešova, východně od ulice Sadová, byla převážně vně zastavěného
území navržena plocha 55, která je převzatým záměrem z původního územního plánu. V současnosti je v severní části lokality již zahájena realizace základní technické vybavenosti pro budoucí
výstavbu.
 Na východním okraji města Holešova, východně od ulice Sadová, byla uvnitř zastavěného území
navržena plocha 56, která je dostavbou dosud nezastavěné proluky. Jedná se o převzatý záměr
z původního územního plánu.
 Navržená plocha 58 je dostavbou stávající proluky uvnitř zastavěného území na SZ okraji MČ
Všetuly. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
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 Navržená plocha 345 se nachází v západní části MČ Všetuly, uvnitř zastavěného území. Jedná se o
nový požadavek vlastníků pozemků na změnu západní části původně navržené plochy smíšené
výrobní 63 (viz dále) na plochu smíšenou obytnou. Původně navržená plocha 63 je dosud nezastavěnou prolukou uvnitř ploch smíšených a je převzatým záměrem z původního územního plánu.
Tab. B.30. Přehled navržených ploch smíšených obytných
Poř. č. Označ.
1
48
2
49
3
51
4
52
5
55
6
56
7
57
8
58
9
345

Katastrál. území
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Všetuly
Všetuly
Všetuly
Celkem

Plocha (ha)
4,7976
2,9743
2,1174
4,8176
16,3939
0,3750
9,5025
0,5964
0,2612
41,8359

Lokalita
Za Kozrálovem
Ul. Bořenovská - Statek
Pod Želkovem
Pod Želkovem
Sadová
Sadová
Za Kozrálovem
Ul. Rymická
U Benziny

Druh (index) plochy
Smíšené obytné (SO)
Smíšené obytné (SO)
Smíšené obytné (SO)
Smíšené obytné (SO)
Smíšené obytné (SO)
Smíšené obytné (SO)
Smíšené obytné (SO)
Smíšené obytné (SO)
Smíšené obytné (SO)

9. Plochy smíšené výrobní (SP)

Plochy smíšené výrobní jsou převážně určeny pro doplnění stávajících ploch smíšené výroby
v městských částech Holešov, Všetuly a Količín, Jedná se o doplňkové výrobní plochy, které svou
výměrou nepřesahují 1,5 ha.
 Navržená plocha 59 se nachází ve východní části města Holešova, uvnitř zastavěného území a je
určena pro rozšíření stávajícího areálu firmy Wastex. Jedná se o převzatý záměr z původního
územního plánu.
 Navržená plocha 60 se nachází na jižním okraji MČ Všetuly, uvnitř zastavěného území a je určena
pro doplnění ploch smíšené výroby mezi silnicí II/438 a železniční tratí podél ulice Palackého.
Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 61 se nachází na jižním okraji MČ Všetuly, vně zastavěného území, na něž
bezprostředně navazuje a je určena pro doplnění ploch smíšené výroby mezi silnicí II/438 a železniční tratí podél ulice Palackého. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 63 se nachází na jižním okraji MČ Všetuly, uvnitř zastavěného území a je určena
pro dostavbu dosud nezastavěné proluky na okraji stávajících ploch smíšené výroby. Jedná se o
převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 64 se nachází na západním okraji MČ Všetuly, vně zastavěného území, na něž
bezprostředně navazuje a je určena pro doplnění ploch smíšené výroby mezi silnicí II/432 a stávajícími plochami smíšené výroby. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 66 se nachází na jižním okraji MČ Količín, vně zastavěného území, na něž bezprostředně navazuje a je určena pro rozšíření stávajícího areálu smíšené výroby. Jedná se o
převzatý záměr z původního územního plánu.
 Navržená plocha 67 se nachází na východním okraji MČ Količín, uvnitř zastavěného území a je
určena pro rozšíření stávajícího areálu smíšené výroby. Jedná se o převzatý záměr z původního
územního plánu.
 Navržená plocha 328 se nachází na jižním okraji města Holešova, vně zastavěného území, na něž
na severní straně bezprostředně navazuje. V konceptu ÚP Holešov byla nejprve navržena jako
součást plochy 69, vymezené jako plocha technické infrastruktury – nakládání s odpady. Po projednání konceptu ÚP Holešov byla v souladu s jejím vymezením v původním Územním plánu města
Holešov navržena jako nová plocha 328, určená pro smíšenou výrobu, jedná se tedy o převzatý
záměr původního územního plánu.
 Navržená plocha 344 se nachází na západním okraji MČ Všetuly, vně zastavěného území, na něž
na východní straně bezprostředně navazuje. Tato plocha byla nově vyčleněna jako plocha smíšená
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výrobní z původně navržené plochy průmyslové výroby 78, která je převzatým záměrem z původního územního plánu.
 Navržená plocha 412 se nachází na jižním okraji MČ Všetuly, vně zastavěného území, na něž bezprostředně navazuje a je určena pro rozšíření ploch smíšené výroby (SP) mezi silnicí II/438 a
železniční tratí podél ulice Palackého. Jedná se o nový záměr/požadavek vlastníků pozemků vzešlý
z veřejného projednání návrhu ÚP (§ 52 SZ). Plocha 412 byla navržena/vymezena na úkor (západní) části již dříve navržené plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných plochy (PZ)
115. Plocha byla vymezena na základě vyhodnocení připomínky uplatněné v rámci veřejného
projednání návrhu ÚP.
Tab. B.31. Přehled navržených ploch smíšených výrobních
Poř. č. Označ.
1
59
2
60
3
61
4
63
5
64
6
66
7
67
8
328
9
344
10
412

Katastrál. území
Holešov
Všetuly
Všetuly
Všetuly
Všetuly
Količín
Količín
Holešov
Všetuly
Všetuly
Celkem

Plocha (ha)
0,1944
1,0153
1,0295
0,1980
0,4048
0,5381
0,3987
0,3933
1,5209
0,0588
5,7518

Lokalita
Ul. Osvobození - Wastex
Ul. Palackého
Ul. Palackého
U Benziny
Za cukrovarem
Jihozápad - u farmy
Severovýchod - u statku
Ul. Květná
Za cukrovarem
Ul. Palackého

Druh (index) plochy
Smíšené výrobní (SP)
Smíšené výrobní (SP)
Smíšené výrobní (SP)
Smíšené výrobní (SP)
Smíšené výrobní (SP)
Smíšené výrobní (SP)
Smíšené výrobní (SP)
Smíšené výrobní (SP)
Smíšené výrobní (SP)
Smíšené výrobní (SP)

10. Plochy výroby a skladování – průmyslová zóna (V)

Hlavním impulzem pro další rozvoj nejen města Holešov, ale také zlínského regionu, by měla být
započatá realizace Strategické průmyslové zóny (SPZ) Holešov, která je lokalizována jižně od města
na území bývalého letiště Holešov. Navržené plochy 74, 75 76 a 42172, určené pro realizaci SPZ
Holešov, zpřesňují jednak záměr ze ZÚR ZK, jednak jsou převzatými záměry z původního územního
plánu, kde bylo pro průmyslovou zónu navrženo ve správním území města Holešova (v k.ú. Holešov a
Všetuly) 216 ha a v navazujícím k.ú. Zahnašovice dalších 56 ha. Celková výměra navržených výrobních ploch v průmyslové zóně tedy činila cca 272 ha. V průběhu let 2008 – 2009 byla realizována
dopravní a technická infrastruktura a došlo k zastavění cca 17 ha území (včetně záchytného poldru
dešťových vod, ochranného valu a dvou realizovaných areálů: Technologický park a fa POKART.
Rozdíl disponibilních ploch pro výrobu tak v řešeném území činí cca 193,5 ha.
Tab. B.32. Přehled navržených ploch výroby a skladování – průmyslová zóna
Poř. č. Označ.
1
74
2
75
3
76
4
421

Katastrál. území
Holešov
Holešov
Holešov, Všetuly
Holešov
Celkem

Plocha (ha)
69,3844
12,9719
97,9327
13,1471
193,4361

Lokalita
SPZ Holešov
SPZ Holešov
SPZ Holešov
SPZ Holešov

Druh (index) plochy
Průmyslová zóna (V)
Průmyslová zóna (V)
Průmyslová zóna (V)
Průmyslová zóna (V)

11. Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady (VP)

Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady jsou určeny pro rozšíření výrobního areálu Jacom a
stávajícího průmyslového okrsku Všetuly.

72

Plocha 421 vznikla vyčleněním z původně navržené plochy 74. Důvodem je realizace části navržené plochy 74 (vybudování nových
účelových komunikací), jejímž důsledkem došlo k následnému rozdělení původní plochy 74 na dvě prostorově oddělené části.
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 Navržená plocha 77 se nachází na severním okraji města Holešova, uvnitř zastavěného území a je
určena pro rozšíření stávajícího areálu firmy Jacom (jatka). Jedná se o převzatý záměr z původního
územního plánu.
 Navržená plocha 78 se nachází za západním okrajem MČ Všetuly, vně zastavěného území, na něž
ale částečně navazuje. Cílem návrhu je již dříve uvažované rozšíření stávajícího průmyslového
okrsku Všetuly. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu. Oproti řešení v návrhu
ÚP Holešov, určeném pro společné jednání (§ 50 odst. 1 SZ), byla plocha zmenšena na úkor
vymezené plochy smíšené výrobní 344 (viz výše).
Tab. B.33. Přehled navržených ploch pro průmyslovou výrobu a sklady
Poř. č. Označ.
1
77
2
78

Katastrál. území
Holešov
Všetuly
Celkem

Plocha (ha)
0,7714
9,3136
10,0850

Lokalita
Ul. Přerovská - Jacom
Ul. Palackého

Druh (index) plochy
Prům. výroba a sklady (VP)
Prům. výroba a sklady (VP)

12. Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ)

 Jihovýchodně od MČ Dobrotice a jižně od výcvikového areálu Ministerstva vnitra byla navržena
plocha 349. Jedná se o záměr vycházející z konkrétního požadavku vlastníka pozemků. Záměr
navazuje na již realizované plochy zemědělské výroby využívané pro chov koní a je převzatým
záměrem z původního územního plánu..
Tab. B.34. Přehled navržených ploch pro zemědělskou a lesnickou výrobu
Poř. č. Označ.
1
349

Katastrál. území
Dobrotice
Celkem

Plocha (ha)
0,1709
0,1709

Lokalita
U střelnice

Druh (index) plochy
Zeměděl. a lesnic. výr.(VZ)

13. Plochy pro specifické druhy výroby a skladování – specifická zemědělská výroba (VX)

 V konceptu ÚP Holešov na západním okraji MČ Žopy navržena plocha 65, určená variantně pro
specifickou zemědělskou výrobu. Po projednání konceptu ÚP Holešov byla na základě zpracovaného Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA) a ve smyslu Pokynů pro
zpracování návrhu územního plánu Holešov, v návrhu ÚP Holešov, určeném pro společné jednání
(§ 50 odst. 1 SZ), tato plocha vymezena jako stávající: Plochy zemědělské (Z). Na základě požadavku města byla tato plocha znovu navržena jako Plochy pro specifické druhy výroby a skladování
– specifická zemědělská výroba (VX).
Tab. B.35. Přehled navrž. ploch pro specifické druhy výroby a skladování – specifická zemědělská výroba
Poř. č. Označ.
1
65

Katastrál. území
Žopy
Celkem

Plocha (ha)
0,1811
0,1811

Lokalita
U regulační stanice

Druh (index) plochy
Výr. zem. specifická (VX)

14. Vodní plochy a toky (WT)

 Na severozápadním okraji průmyslového okrsku v MČ Všetuly je navržena u čistírny odpadních
vod plocha 120, určená pro realizaci vodní plochy. Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
 Za severovýchodním okrajem MČ Količín je navržena plocha 411, určená pro realizaci vodní
plochy. Jedná se o nový záměr/požadavek vlastníka pozemku vzešlý z veřejného projednání návrhu
ÚP (§ 52 SZ). Plocha byla vymezena na základě návrhu rozhodnutí o námitce uplatněné v rámci
veřejného projednání návrhu ÚP.

154

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST

Tab. B.36. Přehled navržených vodních ploch
Poř. č. Označ.
1
120
2
411

Katastrál. území
Všetuly
Količín
Celkem

Plocha (ha)
1,8600
0,1039
1,9639

Lokalita
U čistírny
Severovýchod

Druh (index) plochy
Vodní plochy a toky (WT)
Vodní plochy a toky (WT)

15. Plochy sídelní zeleně (Z*)

 Severně od města Holešova v lokalitě Želkov se v minulosti nacházel hospodářský dvůr a i později
zde byla a zčásti ještě je, provozována zemědělská výroba. Část zemědělských staveb však již byla
před několika desítkami let zbourána. Původní stavby na pozemcích parc. č. 3404 a 3406 byly
asanovány, následně rekultivovány a nyní jsou využívány jako ZPF. Vzhledem k tomu, že pozemek
parc. č. 3404 je dle Katastru nemovitostí (KN) evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, se
stavbou na parcele vedenou jako zemědělská stavba bez čísla popisného a sousední parcela č. 3406
je dle KN evidována jako zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště (tj. bez staveb), byly obě plochy
vymezeny jako zastavěné území. Pozemek parc. č. 3404 byl v souladu s KN a na základě
požadavku vlastníka uplatněného ke konceptu územního plánu vymezen jako stávající plocha pro
zemědělskou výrobu. Pozemek parc. č. 3406 byl navržen jako nová plocha sídelní zeleně, protože,
zejména s ohledem na krajinný ráz (plocha se nachází na pohledově exponovaném krajinném
horizontu), není účelné její případné nové zastavování.
Tab. B.37. Přehled navržených ploch sídelní zeleně
Poř. č. Označ.
1
374

Katastrál. území
Holešov
Celkem

Plocha (ha)
0,0451
0,0451

Lokalita
Želkov

Druh (index) plochy
Plochy sídelní zeleně (Z*)

16. Plochy krajinné zeleně (K)

Plochy krajinné zeleně jsou navrženy jednak pro realizaci chybějících částí biokoridorů lokálních
(LBK), regionálních (RBK) a nadregionálních (NRBK), jež jsou základními skladebnými prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), jednak pro provedení opatření na ZPF s cílem eliminace
vodní a větrné erozní ohroženosti v území a pro tvorbu krajiny a také plochy zeleně mající izolační a
ochrannou funkci.
 Pro biokoridory jsou navrženy plochy 139 – 152, 154 - 195, 233 – 235, 237, 239 a 303, přičemž
původně navržená plocha 304 byla v souvislosti s úpravou plochy 52 (viz výše) integrována do
zvětšené plochy 154. S výjimkou ploch 146 – 148, 162 – 16473 a 239, jsou plochy navržené pro
biokoridory, převzatými záměry z původního územního plánu.
 Pro pásy liniové zeleně jsou navrženy plochy 196 – 221 a 335, pro větší plochy doplňující krajinné
zeleně plochy 225 a 226.
 Pro oddělení výrobního areálu jatek (fa Jacom) od obytného území na severním okraji Holešova
jsou navrženy plochy 222 a 224. Jedná se o převzaté záměry z původního územního plánu.
 Na jihovýchodním okraji k.ú. Holešov jsou navrženy plochy 229 – 231 pro vytvoření zeleného
pásu oddělujícího navrženou plochu SPZ Holešov od navržené trasy silnice II/438 (JV obchvat
Holešova). Tento pás by měl současně vizuálně oddělovat navržené plochy průmyslové výroby od
stávající obytné zástavby západního okraje sousední obce Martinice. S výjimkou plochy 230 se
jedná o převzaté záměry z původního územního plánu.
 V souladu se zapsanou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Dobrotice byla po společném jednání (§ 50 odst. 1 SZ) vypuštěna původně navržená plocha krajinné zeleně 335 a nad rámec původní
dokumentace byly doplněny plochy 338 a 339, určené pro realizaci NRBK K 152 a plochy 340,
341, 343, 350 – 357, určené pro realizací liniové krajinné zeleně.
73

Plochy 146 – 148, 162 – 164 byly do územního plánu zapracovány na základě zpracované Územní studie dopadů Strategické průmyslové
zóny Holešov –podrobně viz výše kapitola 2, podkapitola 2.1, oddíl 2.1.2, písm. c) Vyhodnocení souladu územního plánu se zpracovnou
Územní studií dopadů Strategické průmyslové zóny Holešov. Plocha 239 zajišťuje propojení LBC Pod Vydrovem s LBC Na kopci.
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Tab. B.38. Přehled navržených ploch krajinné zeleně
Poř. č. Označ.
1
139
2
140
3
141
4
142
5
143
6
144
7
145
8
146
9
147
10
148
11
149
12
150
13
151
14
152
15
154
16
155
17
156
18
157
19
158
20
159
21
160
22
161
23
162
24
163
25
164
26
165
27
166
28
167
29
168
30
169
31
170
32
171
33
172
34
173
35
174
36
175
37
176
38
177
39
178
40
179
41
180
42
181
43
182
44
183
45
184
46
185
47
186
48
187
49
188
50
189
51
190
52
191
53
192

Katastrál. území
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov, Všetuly
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Všetuly
Všetuly
Všetuly
Količín
Količín
Količín
Količín
Količín
Količín
Količín
Količín
Količín
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Žopy
Žopy

Plocha (ha)
0,4336
0,2011
0,1430
0,1183
0,6453
1,4954
0,3068
1,0626
0,5390
6,5686
0,5848
0,5918
1,0528
0,0806
1,9855
0,3047
0,1988
0,0658
0,3221
0,2638
0,4935
1,7565
0,1122
0,4842
0,1758
0,4075
0,8184
0,1712
0,3701
0,1044
1,0081
0,5015
0,7338
0,6680
0,6024
0,6668
0,1307
0,1121
1,5502
0,5724
0,1416
0,2120
0,4019
0,2275
0,1259
0,0516
0,8658
0,0707
0,1201
0,1356
0,3899
1,5294
0,5680

Prvek ÚSES / zeleň
RBK RK 1580
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
RBK RK 1580
RBK RK 1580
RBK RK 1580
RBK RK 1580
RBK RK 1580
RBK RK 1580
RBK RK 1580
LBK
NRBK K 152
NRBK K 152
RBK RK 1580
RBK RK 1580
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Druh (index) plochy
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
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Tab. B.38. Přehled navržených ploch krajinné zeleně – pokr.
Poř. č. Označ.
54
193
55
194
56
195
57
196
58
197
59
198
60
199
61
200
62
201
63
202
64
203
65
204
66
205
67
206
68
207
69
208
70
209
71
210
72
211
73
212
74
213
75
214
76
215
77
216
78
217
79
218
80
219
81
220
82
221
83
222
84
224
85
225
86
226
87
229
88
230
89
231
90
233
91
234
92
235
93
237
94
239
95
303
96
306
97
338
98
339
99
340
100
341
101
343
102
350
103
351
104
352
105
353
106
354

Katastrál. území
Žopy
Žopy
Žopy
Holešov
Holešov
Všetuly
Všetuly
Količín
Količín
Količín
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Dobrotice
Žopy
Holešov, Žopy
Holešov
Holešov
Tučapy u Hol.
Dobrotice
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Tučapy
Dobrotice
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice

Plocha (ha)
0,6767
2,1603
3,6938
0,2136
0,1196
0,6517
0,6492
0,3309
0,6442
0,7771
0,2650
0,5999
0,3165
0,1821
0,2324
0,1542
0,1838
0,2746
0,2325
0,2172
0,2322
0,0775
0,3747
0,2541
0,1670
0,3434
0,6394
0,5240
0,6597
1,1072
0,4620
0,1521
1,1929
0,4079
2,5334
0,0745
0,2107
0,1700
0,3275
0,0936
0,3870
0,1026
0,1458
0,1038
0,0375
0,3358
0,2038
0,0883
0,1249
0,4200
0,0712
0,0449
0,4068

Prvek ÚSES / zeleň
RBK RK 1580
RBK RK 1580
RBK RK 1580
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Izolační zeleň
Izolační zeleň
Krajinná zeleň
Krajinná zeleň
Izolační zeleň
Izolační zeleň
Izolační zeleň
LBK
LBK
Liniová zeleň
LBK
LBK
LBK
Liniová zeleň
NRBK K 152
NRBK K 152
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
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Druh (index) plochy
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
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Tab. B.38. Přehled navržených ploch krajinné zeleně – pokr.
Poř. č. Označ.
107
355
108
356
109
357

Katastrál. území
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Celkem

Plocha (ha)
0,0243
0,0384
0,3090
58,6674

Prvek ÚSES / zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň
Liniová zeleň

Druh (index) plochy
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)
Plochy krajinné zeleně (K)

17. Plochy přírodní (P)

Navržené plochy přírodní jsou určeny pro realizaci biocenter, která jsou základními skladebnými
prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Severně od Holešova je navrženo doplnění
lokálního biocentra (LBC) Na Chrásti a založení nových LBC U Želkova a Za Kozrálovem a Zadní
Blaní (zbývající část byla již dříve vymezena na sousedním k.ú. Rymice). Jižně od Holešova jsou na
severní straně navržené SPZ Holešov, v souladu se zpracovanou Územní studií dopadů strategické
průmyslové zóny Holešov (Ateliér T-plan, s.r.o; 12/2010) navržena LBC Za vodárnou a Mokré. Obě
biocentra, která byla na základě projednání konceptu ÚP Holešov zvětšena74 na úkor původně navržených ploch 111 (nyní součástí LBC Za vodárnou) a 44 (nyní součástí LBC Mokré). Severně od průmyslového okrsku Všetuly je navrženo doplnění LBC U cukrovaru. Jižně od městské části Količín je
navržena část LBC Kopanina (zbývající část je vymezena na sousedním k.ú. Třebětice). Severně od
MČ Količín je navržena část LBC Záhroží (zbývající část je vymezena na sousedním k.ú. Rymice).
Severozápadně od MČ Tučapy je navrženo doplnění LBC Pod Vydrovem. Na SV okraji k.ú. Tučapy u
Holešova je navrženo doplnění regionálního biocentra (RBC) Lipina. Severovýchodně od MČ Dobrotice je, v souladu se zapsanou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Dobrotice, navrženo doplnění
LBC Křiby a LBC Podboří, západně od Dobrotic doplnění LBC Šafranice. Na JV okraji k.ú. Žopy
jsou navržena LBC Slatiny, Dolní Zaújezdy a Podhuščí.
S výjimkou LBC Za vodárnou, Mokré a Zadní Blaní jsou plochy pro všechna ostatní biocentra
převzatými záměry z původního územního plánu.
V souladu se zapsanou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Dobrotice byla po společném jednání (§ 50 odst. 1 SZ) nad rámec původní dokumentace doplněna plocha 380, určená pro realizaci LBC
Podboří.
Tab. B.39. Přehled navržených ploch přírodních
Poř. č. Označ.
1
121
2
122
3
123
4
124
5
125
6
126
7
127
8
128
9
129
10
130
11
131
12
132
13
133
14
134
15
135
16
136
17
137
18
138
74

Katastrál. území
Holešov
Holešov
Holešov, Všetuly
Holešov
Všetuly
Všetuly
Količín
Količín
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Tučapy u Hol.
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Dobrotice
Žopy
Žopy
Žopy

Plocha (ha)
2,0321
3,7570
3,3776
17,3699
1,4459
6,3111
1,9492
2,0958
1,5004
25,9737
3,8340
1,6138
0,2453
0,1344
0,8793
2,9756
3,5579
3,2950

Prvek ÚSES/Název
LBC Na Chrási
LBC U Želkova
LBC Za Kozrálovem
LBC Za vodárnou
LBC U cukrovaru
LBC Mokré
LBC Kopanina
LBC Záhroží
LBC Pod Vydrovem
RBC Lipina
RBC Lipina
LBC Křiby
LBC Podboří
LBC Podboří
LBC Šafranice
LBC Slatiny
LBC Dolní Zaújezdy
LBC Podhuščí

Viz výše podkapitola 4.2, oddíl 4.2.2, body e) a g) této textové části Odůvodnění.
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Druh (index) plochy
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST

Tab. B.39. Přehled navržených ploch přírodních – pokr.
Poř. č. Označ.
19
238
20
380

Katastrál. území
Tučapy
Dobrotice
Celkem

Plocha (ha)
1,3667
1,2669
84,9816

Prvek ÚSES/Název
LBC Zadní Blaní
LBC Podboří

Druh (index) plochy
Plochy přírodní (P)
Plochy přírodní (P)

18. plochy lesní (L)

 Na severozápadním okraji průmyslového okrsku v MČ Všetuly je u čistírny odpadních vod navržena plocha 228, určená pro realizaci lesní plochy navazující na navrženou vodní plochu 120.
Jedná se o převzatý záměr z původního územního plánu.
Tab. B.40. Přehled navržených lesních ploch
Poř. č. Označ.
1
228

Katastrál. území
Všetuly
Celkem

Plocha (ha)
1,6712
1,6712

Lokalita
U čistírny

Druh (index) plochy
Plochy lesní (L)

19. Plochy těžby (T)

 V západní části k.ú. Žopy se nalézá ložisko cihlářských hlín, které je v současnosti těženo. Těžba
bude probíhat i ve výhledu. V rámci stanoveného dobývacího prostoru je navržena plocha 119 pro
rozšíření těžby. Plocha je převzatým záměrem z původního územního plánu.
Tab. B.41. Přehled navržených ploch těžby
Poř. č. Označ.
1
119

Katastrál. území
Žopy
Celkem

Plocha (ha)
9,2395
9,2395

Lokalita
U cihelny

Druh (index) plochy
Plochy těžby (T)

21. Celková bilance

V následující tabulce je uvedena sumární bilance navrhovaných ploch. Podrobné vyhodnocení je
v grafické části dokumentace – výkresu B.2.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Tab. B.42. Celková plocha požadovaných záboru půdního fondu v řešeném území města Holešov
Poč. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Druh plochy s rozdílným způsobem využití
Plochy individuálního bydlení
Plochy rekreace
Plochy občanského vybavení
Plochy silniční dopravy
Plochy dopravní infrastruktury
Plochy technické infrastruktury
Plochy veřejných prostranství
Plochy smíšené obytné
Plochy smíšené výrobní
Plochy výroby a skladování – průmyslová zóna
Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady
Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu
Plochy pro specifické druhy výroby a skladování – specifická
zemědělská výroba
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Plocha záboru (ha)
18,3305
3,4610
11,1606
16,0130
4,6107
30,7302
51,4817
41,8359
5,7518
193,4361
10,0850
0,1709
0,1811
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Tab. B.42. Celková plocha požadovaných záboru půdního fondu v řešeném území města Holešov – pokr.
Poč. č.
14
15
16
17
18
19

Druh plochy s rozdílným způsobem využití
Vodní plochy a toky
Plochy sídelní zeleně
Plochy krajinné zeleně
Plochy přírodní
Plochy lesní
Plochy těžby
Celkem

Plocha záboru (ha)
1,9639
0,0451
58,6674
84,9816
1,6712
9,2395
543,8172

c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond
vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
1. Grafické znázornění záboru ZPF

Grafické znázornění záboru zemědělského půdního fondu je ve výkrese „Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu“ v měřítku 1:5000 (výkres č. B.2.3).
2.1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch

Údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF a do tříd ochrany ZPF jsou
uvedeny v tabulce, která je součástí Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu.
2.2. Údaje o investicích do půdy

Ve správním území města Holešov byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou odvodnění
(meliorace) pozemků. Navržené řešení územního plánu se částečně dotýká realizovaných investic do
půdy v následujících plochách.
Tab. B.43. Dotčení realizovaných investic do půdy
Číslo plochy

Druh plochy
Plochy individuálního bydlení
Plochy rodinné rekreace
Plochy občanského vybavení

16, 27, 28, 29,

Plochy smíšené obytné
Plochy výroby a skladování –
průmyslová zóna
Plochy technické infrastruktury
Plochy silniční dopravy
Plochy dopravní infrastruktury

55

Plochy pro veřejná prostranství
Plochy těžby
Plochy pro specifické druhy
výroby a skladování – specifická
zemědělská výroba
Plochy přírodní

101, 103, 113, 327, 334
119

Krajinná zeleň

30
39

74, 76
108, 254, 255, 292, 293, 336, 370, 372
83, 84
92, 93

65
123, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 380
139, 144, 148, 161, 162, 163, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 191, 192,
193, 194, 195, 200, 201, 205, 210, 211, 212, 216, 218, 219, 220, 221,
225, 234, 239, 306, 343, 352, 353, 354, 356, 357
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Před vlastní realizací navržených ploch uvedených v předcházející tabulce musí být v rámci projektové přípravy provedeno podrobné vyhodnocení stávající meliorační sítě s tím, že musí být zajištěna její funkčnost na plochách zemědělského půdního fondu, které nebudou zastavovány.
2.3. Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby

V současné je v řešeném území města Holešov lokalizováno 5 areálů zemědělské výroby.
Tab. B.44. Přehled areálů se zemědělskou výrobou
lokalita chovu
Holešov, ul.
Bořenovská
Farma Tučapy
Farma Količín
Farma Dobrotice
Farma Žopy

Současné využití
chov skotu
odchov drůbeže
chov prasat
chov prasat
Ustájení koní, agroturistika
Ustájení koní, agroturistika

Návrh řešení
Stabilizované plochy zemědělské výroby
Navrženo zrušení chovu - návrh plochy smíšené obytné
Stabilizované plochy zemědělské výroby
Stabilizované plochy zemědělské výroby
Stabilizované plochy pro agroturistiku
Stabilizované plochy pro agroturistiku

Žádný ze zemědělských areálů nemá vyhlášeno ochranné pásmo. V rámci stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití byly zemědělské areály, v nichž je provozována
zemědělská výroba začleněny do Ploch zemědělské a lesnické výroby (VZ); areály, v nichž není provozována zemědělská prvovýroba, ale jsou zde pouze ustájeni koně a zbývající část areálů je využívána
pro nezemědělskou činnost vázaná na volný cestovní ruch, jsou začleněny do Ploch rekreace
specifických forem – Agroturistika (RX).
2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny

Řešené území, které leží na přechodu Hornomoravského úvalu do Podbeskydské pahorkatiny, se
z doznívající nížiny Hané postupně od jihozápadu zvedá a na východě poměrně ostře přechází do
kopců Hostýnských vrchů. Současná krajina je výslednicí dlouhodobého antropogenního působení
nejen agrárního, ale i průmyslového (zejména oblast Holešov a Všetuly). Intenzivní zemědělská velkovýroba, zpracovatelský průmysl, dopravní sítě, letiště, plochy těžby, výcvikový prostor MV, absence
čističek odpadních vod v některých městských částech, negativně ovlivňují kvalitu životního prostředí.
Zvláště niva řeky Rusavy a přilehlá pahorkatina je prakticky odlesněna a zorněna. Značné plochy
zabírají sídla se zahradami. Převažuje agrární krajina s ostrůvky malých polních lesíků, břehovými
porosty vodotečí a doprovodnou zelení komunikací. Trvalé travní porosty se sady se vyskytují pouze v
malém rozsahu. Příznivější stav je v severní a východní části území s nepoměrně vyšším zastoupením
lesů. V oblasti výcvikového prostoru se nachází vedle devastované plochy vlastní střelnice i lesní
porosty se stanovištně odpovídajícím druhovým složením a cenná společenstva vlhkomilných bylin i
výsušných strání. Podstatných změn, a to v negativním smyslu, doznal i vodní režim krajiny. Zatímco
se v předchozích staletích s vodou zacházelo velmi hospodárně a byla vybudována řada zařízení k
jejímu zadržování (systém rybníků vytvořených v 17. stol., soustava mlýnských náhonů, síť kanálů v
zámecké zahradě), byly v posledních desetiletích vodní toky regulovány a na značné ploše půdy byly
realizovány velkoplošné meliorace.
Řešené území můžeme charakterizovat jako nestálý, krátkodobý ekosystém (více než dvě třetiny
tvoří agrocenózy) s nutným přísunem dodatkové energie. Koeficient ekologické stability, tj. poměr
mezi relativně trvalými ekosystémy (lesy, TTP, sady, vodní plochy) a umělými, krátkodobými ekosystémy (orná půda, zastavěné plochy) je 0,24. V katastrálním území mají dominantní zastoupení
velkovýrobně obhospodařované plochy orné půdy (60 % výměry řešeného území), trvalé travní porosty zde zaujímají necelá 4% celkové výměry. Z hlediska ochrany a vytváření přirozeného genofondu
krajiny nejsou ve značné části území příliš dobré podmínky, a to převážně v jižní, jihovýchodní, západní a severozápadní části území. V tomto území nejsou příliš dobré podmínky, především v důsledku intenzivního zemědělského využívání pozemků, které zatím neumožňuje vytvoření spojité sítě jednotlivých krajinných segmentů zeleně a jejich propojení s ekologicky stabilními lesními společenstvy.
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Další část krajiny tvoří vlastní zástavba Holešova a ostatních městských částí, která sestává jednak
z kompaktní zástavby s minimem vnitřní zeleně (v centrální části, ekologická stabilita 1 - 0) a dílem i
z volnější zástavby s velkými zahradami, které přechází do záhumenní zeleně (sady, louky, zahrady,
orná půda v drobné držbě, ekologická stabilita 1 - 2). Tyto zahrady, sady a záhumenky vytvářejí
ochranný filtr mezi velkovýrobně obhospodařovanými pozemky a plochami osídlení. Ve vlastním
městě Holešově patří k nejdůležitějším ekologicky stabilním prvkům zámecká obora.
Koncepci uspořádání krajiny determinuje na jedné straně plánovaný urbánní rozvoj, zde primárně
představovaný Strategickou průmyslovou zónou Holešov o celkové výměře cca 272 ha, nadřazenou
dopravní infrastrukturou (silnice R49 a JV obchvat města) a uvažovaným rozvojem města Holešova
jako centra mikroregionu, na straně druhé se zde uplatňují zásadní požadavky na ochranu přírody a
krajiny, přednostně představované územími náležejícími do přírodního parku Hostýnské vrchy. Navržené řešení umožňuje jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a tvorbu krajiny a přírodního
prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání území v nezastavěném
(krajinném) prostředí vycházet ze zásad udržitelného rozvoje. Prioritně musí být preferována ochrana
stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné dosáhnout vyváženosti mezi rozvojovými požadavky a tendencemi, eliminovat ekologické zátěže a současně je třeba zachovat základní
produkční funkce území.
V západní, severní a východní části řešeného území dominuje narušená kulturní krajina, která však
doposud neztratila potenciální schopnost přirozené obnovy. Realizací navržené průmyslové zóny a
nadřazené dopravní infrastruktury, dojde k nevratným změnám celkového charakteru krajiny jižně od
Holešova, včetně zásadní změny ve způsobu obhospodařování zbývajících ploch ZPF, které budou
značně fragmentovány. Tak aby nedošlo k úplné devastaci krajinného rázu je v území mezi městem
Holešovem a průmyslovou zónou navrženo posílení územního sytému ekologické stability formou
umístění nových lokálních biocenter (LBC) Za vodárnou a Mokré, která budou navázána na již dříve
vymezený ÚSES a doplněna nově navrženými plochami pro lesoparky (zejména plochy 112 a 113).
V těch částech, kde nebude docházet k zásadnějšímu rozvoji urbanizace území, především v severní polovině řešeného území, je třeba uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího stavu. Výhledově
by zde ale mělo dojít k obnově a zlepšení funkčnosti krajiny, což bude vyžadovat revitalizační opatření, a to zejména obnovu přirozeného vodního režimu a přírodě blízkých vegetačních prvků. Cílem
je zvýšení podílu přírodních a přírodě blízkých prvků (nelesní zeleň, malé vodní plochy, louky) a
postupná náhrada stanovištně nepůvodních druhů dřevin v lesích i mimo les.
V severní a východní části řešeného území, kde se projevuje také větrná eroze, musí být zajištěna
důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů krajinné zeleně a současně musí být realizováno
zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, vytvářejících jednak
protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí. Rozsáhlé
zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci zemědělského
půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním ekologické stability.
Tvar a umístění navržených zastavitelných ploch pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu
i plochy smíšené obytné respektuje požadavky na řádné obhospodařování ZPF. Realizaci navržených
ploch dojde ke zmenšení ploch ZPF, ale nedojde ke ztížení velkovýrobně obhospodařování ploch ZPF.
Nevznikají zbytkové plochy nepravidelných tvarů. Pokud řešením územního plánu vznikají samostatné pásy ZPF, jejich šířka se pohybuje vždy v řádech několika desítek nebo set metrů, které je
možno obhospodařovat i velkou zemědělskou technikou. Navržené řešení je v souladu se zapsanou
Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Dobrotice a zahájenou Komplexní pozemkovou úpravou v k.ú.
Žopy (proběhla stabilizace prvků ÚSES, jejichž nové vymezení se částečně liší od vymezení
v původním územním plánu).
Za severovýchodním okrajem MČ Količín je nově navržena plocha 411, určená pro realizaci vodní
plochy. Jedná se o nový záměr/požadavek vlastníka pozemku vzešlý z veřejného projednání návrhu
ÚP (§ 52 SZ). Navrženým řešením sice dojde k záboru ZPF s I. třídou ochrany ZPF, ale nedojde ke
zmenšení honu, ani ztížení obhospodařování navazujících ploch ZPF, neboť se jedná o plochy
malovýrobně obhospodařovaného ZPF, obdělávané malou zemědělskou mechanizací. Plocha bude
sloužit k retenci vody v krajině. S ohledem na charakter požadavku nelze zvolit alternativní řešení.
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V jižní části řešeného území je zapracována SPZ Holešov. V jihovýchodní části řešeného území
dochází k fragmentaci ZPF z důvodu navržené trasy jihovýchodního obchvatu města Holešova a
připojovací silnice na rychlostní silnice R49 (vydáno stavební povolení a proveden výkup pozemků, v
r. 2012 je připravována vlastní realizace). Oba výše uvedené záměry zpřesňují záměry ze ZÚR ZK a
vzhledem již částečně zahájené (SPZ Holešov), resp. připravované realizaci (JV obchvat) nelze volit
alternativní řešení.
K částečnému ztížení obhospodařování sice může dojít realizací navržené plochy 84, určené pro
realizaci rychlostní silnice R 49 západně od MČ Količín. Tato plocha je opět zpřesněním záměru ze
ZÚR ZK; vydáno územní rozhodnutí).
Opticky největší ztížení obhospodařování ZPF představují navržené plochy pro technickou
infrastrukturu, které jsou navrženy pro venkovní přípojky vysokého napětí, kanalizační sběrače,
vodovodní přivaděče apod. Tyto plochy nebudou prakticky zastavovány (s výjimkou stožárů VN a
podzemního umístění řadů). Grafická forma vyjádření těchto zastavitelných ploch vychází ze
závazného datového modelu metodiky Sjednocení dÚP HKH 2007 (podrobně viz výše podkapitola
4.2, oddíl 4.2.6, písm. a) Odůvodnění způsobu zpracování)této textové části Odůvodnění).
Plochy pro realizaci biocenter (plochy přírodní) a biokoridorů (plochy krajinné zeleně) vycházejí ze
ZÚR ZK a generelu ÚSES a umisťují jednotlivé prvky ÚSES na konkrétní plochy. Jejich návrh
neztěžuje obhospodařování ZPF, naopak vytváří vstupní podmínky pro ekologizaci území, které je,
zejména ve své severozápadní části, v současnosti kulturní stepí. Na tuto skutečnost navazuje
navržený systém liniové krajinné zeleně, který doplňuje ÚSES a rehabilituje krajinnou matrici
zdevastovanou právě zemědělskou velkovýrobou a dřívějším megalomanským scelováním pozemků.
2.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území

V grafické části dokumentace jsou ve všech výkresech v měřítku 1:5000 vyznačeny hranice dílčích
katastrálních území správního území města Holešov.
2.6. Zdůvodnění navrženého řešení

Navrhované plochy určené pro bytovou výstavbu, rekreaci, výrobu, občanské a technické vybavení vycházejí z koncepce urbanistického řešení celého sídla, požadavků Města Holešov, nadřazené
ÚPD, závazných územně technických a plánovacích podkladů a z požadavků dotčených orgánů a
organizací.
Město Holešov má v současnosti realizovánu část ploch navržených v původním územním plánu
pro rozvoj obytné funkce. Převážná část zbývajících pozemků je buď majetkoprávně nedostupná,
zejména ze spekulativních důvodů a zbývající část není technicky připravena (chybějící dopravní a
technická infrastruktura). Přitom je ze strany potenciálních stavebníků přetrvávající zájem o bytovou
výstavbu. Bydlení je jedním z nejdůležitějších stabilizačních faktorů obyvatelstva. Vzhledem k tomu,
že stávající bytový fond není dostupný pro nové zájemce o výstavbu, bude stabilizace obyvatelstva
závislá právě na nové výstavbě bytů, případně i na nabídce občanské vybavenosti a pracovních
příležitostí. Návrhem územního plánu je uvažováno podstatné navýšení ploch určených pro bydlení,
zejména ve vztahu s navrženou SPZ Holešov. Velký význam zde má i blízkost Holešova vůči Zlínu.
Navržené plochy by měly saturovat potřebu také části přespolních žadatelů.
Realizací navržených ploch dojde k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu (ZPF),
protože se téměř celé řešené území, s výjimkou SV a severní části nachází na půdách, zařazených do I.
a II. třídy ochrany ZPF (viz tabulka v grafické části dokumentace: B.2.3 Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu). Podrobné odůvodnění návrhu předmětných ploch je uvedeno v předcházejícím
textu, přičemž vyhodnocení potřeby ploch pro bydlení a výrobu je samostatně uvedeno výše v kapitole
3, podkapitole 3.6., oddílu 3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch této textové části
Odůvodnění, vyhodnocení hospodářského potenciálu výše v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.3,
bodě b) Ekonomický rozvoj území této textové části Odůvodnění a vyhodnocení předpokládaných
důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území výše v kapitole 3,
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podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje této textové části Odůvodnění.
Navržené plochy pro technické infrastruktury o celkové výměře 30,7302 ha jsou určeny pro
realizaci elektrického vedení VVN, VN, kanalizačních sběračů, vodovodních řadů či řadů STL
plynovodu. Tyto plochy však, s výjimkou ploch 69 - 71, 108, 326 a 347 o celkové výměře 3,8502 ha,
které jsou navrženy pro realizaci 2 sběrných dvorů, elektrické stanice VVN/VN, záchytného příkopu a
rozšíření vodojemu Tučapy, ve skutečnosti nebudou zastavěny (nevzniknou zastavěná území, jedná se
o podzemní a nadzemní liniové stavby). Z výše uvedeného vyplývá, že z celkové výměry 30,7302
nebude zastavováno 26,88 ha. Povinnost bilancování ploch pro technickou infrastrukturu tímto
způsobem vyplývá ze struktury datového modelu metodiky Sjednocení dÚP HKH 2007, která je
závazná pro zpracování grafické části Územního plánu Holešov.
V souladu s aktualizovaným datovým modelem metodiky Sjednocení (viz výše podkapitola 4.2,
oddíl 4.2.6, písm. a) Odůvodnění způsobu zpracování této textové části Odůvodnění) navíc nejsou
navržené plochy 68, 240, 241, 248, 250 – 252, 254 – 256, 258, 269, 271 – 280, 288, 292 – 296, 311,
313 – 315, 336, a 370 o celkové výměře 26,3231, které se nacházejí vně zastavěného území, vymezeny jako zastavitelné.
V následující tabulce je uveden přehled a porovnání ploch, pro něž bylo již v minulosti v rámci
projednání platného ÚPO Holešov, dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění, příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu uplatněno
kladné stanovisko k územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného území z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
Tab. B.45. Přehled ploch, pro něž již byl udělen souhlas s odnětím ze ZPF
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Číslo Index
plochy plochy
2
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
21
22
24
25
26
28
29
30
31
32
34
35

BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
RI
RI
RI
RZ
RZ

Požadovaná výměra záboru
půd. fondu v ha
0,1553
0,6832
0,5297
0,3137
0,2298
0,4847
0,2026
0,1449
1,1434
0,2119
0,2218
0,1183
1,4663
0,1945
0,4037
0,1126
1,8207
0,2246
1,8157
0,4907
0,0315
0,0836
0,0772
0,7460
0,7935

Výměra ploch
v ha pro níž byl
udělen souhlas
0,1553
0,6832
0,3470
0,3137
0,2298
0,4847
0,2044
0,1449
1,1434
0,2119
0,2218
0,0760
0,7080
0,1945
0,4037
0,1126
1,8207
0,2256
0,2820
0,4500
0,0967
0,0836
0,0772
0,4900
0,7935
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Označení plochy (nebo její části)
v původním ÚPN města Holešov ve znění
změn č. 1 - 17
H – B25
V – B6
V – B1
K – B15
K – B1
K – B6
K – B7
K – B8
K – B11
T – B4
T – B1
T – B14
T – B12
T – B7
T – B7
D – B2
D – B18
D – B19
Z – B11
Z – B10
Z – Ri8
Z – Ri3
Z – Ri5
V – Rz1
H – Rz1
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Tab. B.45. Přehled ploch, pro něž již byl udělen souhlas s odnětím ze ZPF – pokr.
č.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Číslo Index
plochy plochy
36
37
38
39
42
48
49
51
52
55
56
57
58
59
60
61
63
64
66
67
69
70
71
74
75
76
77
78
79
83
84
95
96
102
105
106
107
112
115
116
117
118
119
120
121
122

RZ
RZ
OS
OS
OK
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
TO.1
TO.1
TE
V
V
V
VP
VP
D
DS
DS
PV
PV
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
T
WT
P
P

Požadovaná výměra záboru
půd. fondu v ha
1,0465
0,3135
0,4591
3,4360
3,5046
4,7976
2,9743
2,1174
4,8176
16,3939
0,3750
9,5025
0,5964
0,1944
1,0153
1,0295
0,1980
0,4048
0,5381
0,3987
0,9671
0,0422
1,5829
69,3844
12,9719
97,9327
0,7714
9,3136
0,1205
2,8395
10,3173
0,5895
0,3509
0,4543
0,4126
1,3911
6,2022
10,0898
0,2257
0,5805
0,1789
0,7772
9,2395
1,8600
2,0321
3,7570

Výměra ploch
v ha pro níž byl
udělen souhlas
0,1360
0,0850
0,4591
3,4360
1,5500
4,7976
2,9743
2,1174
4,8176
16,3939
0,3750
9,5025
0,5964
0,1944
0,9140
1,0295
0,4592
0,4048
0,5381
0,3987
0,9671
0,0422
1,7179
69,3844
14,2917
99,1971
0,7714
9,3136
0,1205
2,8395
0,1850
0,5895
0,2199
0,4543
0,2227
1,3904
5,0400
0,4210
0,2257
0,5805
0,1789
0,7772
9,2487
1,8600
2,0320
3,7570

165

Označení plochy (nebo její části)
v původním ÚPN města Holešov ve znění
změn č. 1 - 17
D – Rz1
D – Rz2
H – B24, H – O10, H – Zv2
Z – Rz2, Z – Ri1, Z – U3, Z – U4
H – Dk12, H – O11
B – B1, V – B5, V – Zi17, H – Zi1
H – So1
H – B3
H – B5, H – B22, H – B23
H - B17, H - B18, H - Zi23, H - Zi26, H - Zv8
H – B7
V – B4, V – Zi6
V – B2
H – P4, H – Ds1
V – P13, V – P17, V – P14
V – P12
V – P9
V – P3, V – Zi1
K – P1
K – P2
H – P3
H – To1
H – Te1, H – Zi17
H – P6, H – P7, H – U14, H – P5
H – P5, H – P6
H – P5, H – P6, V – P15, V – P16
H – P8
V – P4, V – P5, V – Du1, V – Zi2
H – Dk1
H – Ds7
K – U6
H – O2
H – Dk11
H – So1
H – Zv4
H – Zv5, H – Zi29, H – Zi24
D – Zv1
H – O11
V – Zi9
V – Zi8
V – O1
V – Zi4
Z – Vt1
V – W1
H – U2
H – U5
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Tab. B.45. Přehled ploch, pro něž již byl udělen souhlas s odnětím ze ZPF – pokr.
č.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
405
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Číslo Index
plochy plochy
123
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
149
150
151
152
154
155
156
157
158
161
165
166
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
186
187

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Požadovaná výměra záboru
půd. fondu v ha
3,3776
1,4459
1,9492
2,0958
1,5004
25,9737
3,8340
1,6138
0,2453
0,1344
0,8793
2,9756
3,5579
3,2950
0,4336
0,2011
0,1430
0,1183
0,5848
0,5918
1,0528
0,0806
1,9855
0,3047
0,1988
0,0658
0,3221
1,7565
0,4075
0,8184
0,3701
0,1044
1,0081
0,5015
0,7338
0,6680
0,6024
0,6668
0,1307
0,1121
1,5502
0,5724
0,1416
0,2120
0,8658
0,0707

Výměra ploch
v ha pro níž byl
udělen souhlas
3,3776
1,4459
1,9492
2,0958
1,6142
25,9737
3,8340
1,2500
1,2000
0,2115
0,9015
2,9756
3,5579
3,2950
0,4336
0,2011
0,1430
0,1183
0,5848
0,5918
1,0528
0,0806
1,1455
0,3047
0,1988
0,0658
0,3221
1,7565
0,4075
0,8184
0,3701
0,1044
1,0081
0,5015
0,7338
0,6680
0,6024
0,6668
0,1307
0,1121
0,8371
0,5724
0,1279
0,0720
0,8809
0,0702
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Označení plochy (nebo její části)
v původním ÚPN města Holešov ve znění
změn č. 1 - 17
H – U10, V – U5
V – U2
K – U6
K – U2
T – U3
T – U5
T – U5
D – U5
D – U8
D – U7
D – U2
Z – U5
Z – U7
Z – U9
H – U13
H – U13
H – U13
H – U13
H – U9
H – U9
H – U1
H – U3
H – U3
H – U3
H – U15
H - U16
H – U17
V – U6, V – Zi15
V – U8
V – U8
K – U5
K – U5
K – U3
K – U4
K – U1
K – U1
T – U2
T – U2
T – U4
T – U4
T – U4
T – U6
D – U1
D – U4
D – U6
D – U6
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Tab. B.45. Přehled ploch, pro něž již byl udělen souhlas s odnětím ze ZPF – pokr.
č.
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Číslo Index
plochy plochy
191
192
193
194
195
222
223
224
225
228
229
231
233
237
303
310
327
328
329
332
334
337
349
406
421

K
K
K
K
K
K
PZ
K
K
L
K
K
K
K
K
DS
PZ
SP
BI
PV
PV
BI
VZ
BI
V

Požadovaná výměra záboru
půd. fondu v ha
1,5294
0,5680
0,6767
2,1603
3,6938
1,1072
0,6563
0,4620
0,1521
1,6712
0,4079
0,0745
0,2107
0,0936
0,1026
1,3044
0,1850
0,3933
1,5752
0,1257
0,2260
0,0844
0,1709
0,2957
13,1471
412,5257

Výměra ploch
v ha pro níž byl
udělen souhlas
0,2460
0,2160
0,6767
2,1603
3,2394
1,1072
0,6563
0,4620
0,1521
1,6712
0,4079
0,0745
0,2107
0,0936
0,1026
1,3044
0,7080
0,3933
1,5752
0,0580
0,2260
0,0749
0,1709
0,2957
13,1471
385,7575

Označení plochy (nebo její části)
v původním ÚPN města Holešov ve znění
změn č. 1 - 17
D – U11
D – U1
Z – U4, Z – Ri1
Z – U6
Z – U8, Z – U10
H – Zi30, H – Zi4
H – Zi3
H – Zi2
T – L1
V – L1
H – Zi21, H – Zi20
H – Zi28
H – U6
T – U1
T – U1
H – Ds7
Z - U3
H – P3
D – B18
T – B13
H – B5
D – B1
D-Vz2
D – B18
H – P6, H – P7

2.7. Znázornění hranic a průběhu současně zastavěného a zastavitelného území, hranice
pozemkové držby

Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území vymezené ve smyslu § 2, odst. 1,
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 30.11.2014 a navržená hranice zastavitelných ploch.
V Hlavním výkrese jsou zároveň znázorněny plochy ZPF s rozlišením, zda se jedná o převážně
velkovýrobně (plochy zemědělské označené indexem Z) nebo malovýrobně obhospodařované plochy
ZPF (plochy zemědělské specifické označené indexem Z.1).
3. Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území

V západní části katastrálního území Žopy jsou evidovány tyto zdroje nerostných surovin:
 Stanovený dobývací prostor č. 8707260 - cihlářské hlíny (těžený)
 Výhradní bilancované ložisko nerostných surovin Holešov - č. 305200001 - cihlářské hlíny
(částečně vytěžené)
 Výhradní bilancované ložisko nerostných surovin Holešov – č. 305200002 - cihlářské hlíny
(netěžené)
Výše uvedené zdroje nerostných surovin jsou respektovány. V územním plánu je navržena plocha
119 o výměře 9,2487 ha, určená pro těžbu nerostných surovin. Jedná se o dosud nevytěženou část
stanoveného dobývacího prostoru (DP). Ve vytěžené části DP, kde bylo v minulosti prováděno
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skládkování, byla provedena částečná rekultivace (stávající zahrádkářská osada), ve zbývající části
probíhá ukládání inertního odpadu, nebo se jedná o neužívané devastované plochy po ukončené těžbě.
Na nerekultivované části DP jsou navrženy plochy106 a 107, určené pro realizaci příměstského
lesoparku. Výše uvedené plochy, včetně plochy pro těžbu, jsou převzatými záměry z původního
územního plánu. Na ploše výhradního bilancované ložisko nerostných surovin č. 305200002 není
navržena těžba.

4.4.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
a) Základní údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa
Lesy v řešeném území města Holešov jsou zařazeny dle Oblastních plánů rozvoje lesa do dvou
přírodní lesní oblastí: PLO 37 Kelčská pahorkatina a PLO 41 Hostýnsko-Vsetínské vrchy a Javorníky
Do PLO 37 Kelčská pahorkatina náleží lesní porosty, které se nacházejí v k.ú. Količín, Tučapy,
Všetuly, převážné části k.ú. Holešov (včetně zámeckého parku) a severozápadní části k.ú. Dobrotice
(území SZ od řeky Rusavy). Jedná se o oblast s historicky dochovanou pestrou dřevinnou skladbou,
smrkové monokultury jsou zpestřeny modřínem, dubem, bukem a dalšími listnáči. Plošné zastoupení
lesních porostů je v této PLO v řešeném území minimální.
Do PLO 41 Hostýnsko-Vsetínské vrchy a Javorníky náleží lesní porosty, které se nacházejí v k.ú.
Žopy, jihovýchodní části k.ú. Dobrotice (území JV od řeky Rusavy) a východní okraj k.ú. Holešov
(včetně Amerického parku). Celá oblast se vyznačuje vysokou lesnatostí (neplatí pro sledované území
SO ORP Holešov), v posledních letech lze zde pozorovat posun k jemnějšímu způsobu hospodaření a
zvyšování podílu jedle. Specifikem oblasti je ohrožení půdními sesuvy. Typická a významná je funkce
protierozní zejména na svažitých územích.
V řešeném území města Holešov se podle sumárního výpisu za všechna dílčí katastrální území
nachází 319,6 ha trvalých lesních porostů, což představuje cca 9,4 % celkové výměry. Při porovnání
všech katastrů má největší zastoupení lesních porostů má k.ú. Žopy (80,5 %), nejmenší k.ú. Všetuly
(0,37 %). Většina lesních porostů je soustředěna na severovýchodním okraji řešeného území. 84,1 %
lesních porostů náleží do kategorie hospodářského lesa, 15,9 % tvoří lesy zvláštního určení.
Nejvíce je zastoupen 3. vegetační stupeň a dále 2. a 4. vegetační stupeň. Celkově dominuje smrk a
podíl jehličnanů dosahuje 67%, což ovlivňuje statickou i ekologickou stabilitu porostů. Převažují starší
věkové stupně, že v mnoha porostech bude zahájena nebo se provádí obnova lesa. Do rozložení
věkových tříd také neblaze zasáhla kůrovcová kalamita, kdy zejména smrkové porosty v nižších
vegetačních stupních stresované extrémními přísušky v letech 1992 - 1994 a imisemi snáze podléhají
invazi kůrovců. Změnilo se tedy rozložení ve prospěch 1. a 2. věkové třídy. Zalesnění bylo provedeno
ve většině opět smrkem, což v budoucnu může vytvářet opět podmínky pro následné kalamity. Uplatňovaný hospodářský způsob je holosečný s prvky hospodářského způsobu podrostního. Do budoucna
je vzhledem ke snížené stabilitě porostů nutná tvorba porostů smíšených s vyšším zastoupením
listnatých dřevin. Jednotlivě smíšené porosty (včetně smrku) snáze odolávají klima-tickým výkyvům,
invazím škodlivých činitelů ať už biotických či abiotických. Smíšené porosty mohou vzniknout
kombinací umělé a přirozené obnovy nebo výsadbou v řadách. Řadové výsadby lze v této lokalitě
doporučit, neboť růstová dynamika dvou hlavních dřevin, smrk a buku, je v těchto podmínkách velmi
podobná. Základním cílem lesního hospodářství je tvorba smíšeného odolného lesa s maximální
produkcí kvalitního dlouhého dříví při zachování všech ostatních funkcí lesa.
Specifikou jsou lesy zvláštního určení (bývalé vojenské prostory), které jsou charakteristické druhově bohatějším keřovým a bylinným patrem a členitým strukturovaným ekotonem. Součástí někdejšího vojenského areálu jsou i louky a pastviny s významnými xerofytními i vlhkomilnými společenstvy. V plochách PUPFL se nachází několik objektů individuální rekreace.
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b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení
Hranice lesní půdy jsou ověřené s LHP a jsou vyznačeny v grafické části dokumentace.
V územním plánu je navržena jedna nová lesní plocha: 228 (viz výše v této podkapitole oddíl 4.4.1,
písm. b), bod 18. Plochy lesní). Dále by měly být zalesněny plochy navržené pro doplnění nebo
založení biocenter, která jsou základními skladebnými prvky územního systému ekologické stability
(viz výše v této podkapitole oddíl 4.4.1, písm. b), bod 17. Plochy přírodní). Návrhem územního plánu
je požadován zábor PUPFL v celkové výměře 0,6315 ha pro plochy individuální rekreace a výroby.
Tab. B.46. Přehled ploch s požadavkem na zábor PUPFL
Poř. č. Označ.
1
31
2
32
3
74

Katastrál. území
Žopy
Žopy
Holešov
Celkem

Plocha (ha)
0,0836
0,0772
0,4707
0,6315

Lokalita
Východ - Podjizeří
Východ - Podjizeří
SPZ Holešov

Navržené využití
Individuální rekreace (RI)
Individuální rekreace (RI)
Průmyslová výroba (VP)

V katastrálním území Žopy je navržena dostavba stávající chatové lokality individuální (rodinné)
rekreace Podjizeří (plochy 31, 32). Původně navržená plocha 33 již byla realizaována. Doplnění
lokality Podjizeří je navrženo zejména z důvodů arondace ploch a nemožnosti řádného využívání
lesních porostů, které významně zasahují do ploch rekreace. Plochy 31 a 32, o celkové výměře 0,1608
ha jsou převzatými záměry (v kategorii návrh) z původního územního plánu a byl pro ně udělen
souhlas s odnětím z PUPFL. Návrhem plochy 74, která je součástí SPZ Holešov, dojde k záboru
PUPFL o výměře 0,4707 ha. Jedná se o malý izolovaný lesík, který se nachází uvnitř navržené průmyslové zóny. Lesní plocha zde byla vysazena na počátku 50 let v souvislosti s výstavbou letiště, a jejím
účelem bylo zajistit snadnější orientaci při přistávání letadel. Po realizaci plochy průmyslu by nebylo
možné zajistit řádné užívání a obhospodařování této lesní plochy. Z hlediska celkové koncepce
navržené řešení umožní rozšíření lesní půdy (zejména pro biocentra). Nedojde k omezení lesního
hospodaření, pozemky budou řádně lesnicky vychovávány s posílením mimoprodukčních funkcí lesa.
V případě chatové osady je nutné, aby odnětí pozemků plnění funkcí lesa pro nové stavby pro rekreaci
bylo v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Dále z hlediska zájmů chráněných
lesním zákonem, tj. ochraně lesa a lesní půdy nedojde v rámci navrhovaných opatření ke škodám na
lesních porostech a ke škodám na lesní půdě.

5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu.

5.1. Rozhodnutí o námitkách uplatněných v konceptu územního plánu
Rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu územního plánu je uvedeno v samostatné příloze
C. Rozhodnutí o námitkách.

5.2. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu
Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu je uveden v samostatné příloze C.
Rozhodnutí o námitkách.
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5.3. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je uvedeno v samostatné příloze D. Vyhodnocení
stanovisek dotčených orgánů.

6. Vyhodnocení připomínek
Vyhodnocení připomínek ke konceptu a návrhu územního plánu je uvedeno v samostatné příloze E.
Vyhodnocení připomínek.

7. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu
výkresů k němu připojené grafické části
7.1. Textová část
Textová část Odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 170 stran.

7.2. Grafická část
Grafická část Odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 21 výkresů.
Tab. B.47. Obsah grafické části odůvodnění územního plánu
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

č. výkr.
B.2.1
B.2.2-1-1
B.2.2-1-2
B.2.2-1-3
B.2.2-2-1
B.2.2-2-2
B.2.2-2-3
B.2.2-2-4
B.2.2-2-5
B.2.2-2-6
B.2.2-2-7
B.2.2-2-8
B.2.3-1
B.2.3-2
B.2.3-3
B.2.4-1
B.2.4-2
B.2.4-3
B.2.5-1
B.2.5-2
B.2.5-3

Název výkresu
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Koordinační výkres
Koordinační výkres
Koordinační výkres – Místní část Količín
Koordinační výkres – Místní část Všetuly (SZ)
Koordinační výkres – Místní část Všetuly (JZ)
Koordinační výkres – Místní část Tučapy
Koordinační výkres – Místní část Holešov (SV)
Koordinační výkres – Místní část Holešov (JV)
Koordinační výkres – Místní část Dobrotice
Koordinační výkres – Místní část Žopy
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, spoje
Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, spoje
Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, spoje
Technická infrastruktura – vodní hospodářství
Technická infrastruktura – vodní hospodářství
Technická infrastruktura – vodní hospodářství
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Měřítko
1 : 100 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

