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B.1.1 TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY 
 

 

 1. Postup při pořízení územního plánu 

  

 Zastupitelstvo města Holešov usn. č. 35/2/ZM/2021 dne 26.04.2021 projednalo a schválilo Zprávu o uplatňování 

v uplynulém období 2016-2020, jejíž součásti jsou pokyny pro zpracování změny územního plánu zkráceným postupem 

podle § 55a a násl. stavebního zákona. Dále byly ve změně  územního plánu  prověřeny požadavky, které zastupitelstvo 

města schválilo po projednání návrhu Zprávy. Jedná se o usnesení zastupitelstva  č. 10/1/ZM/2021, 11/1/ZM/2021, 

12/1/ZM/2021, 13/1/ZM/2021, 38/2/ZM/2021 a  39/2/ZM/2021 a 24/2/ZM/2020.  Určeným zastupitelem ve věcech 

územního plánování byl stanoven místostarosta města Holešov Ing. Pavel Karhan. Na základě výběrového řízení obec 

vybrala a dne 21.07.2021 uzavřela smlouvu o dílo na zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Holešov s projekční kanceláří 

ŠPILLER, s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno, IČO: 03823997, v zastoupení Ing. arch. Martinem Špillerem.  

 

Veřejné projednání 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního  plánu  Holešov (dále také návrh změny územního plánu) a 

Vyhodnocení  vlivů  Změny č. 1 Územního plánu  Holešov na udržitelný rozvoj území (dále také vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území) bylo oznámeno veřejnou vyhláškou (ze dne 24.03.2022 č.j. HOL-7898/2022/UPA/RP), která 

byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Holešov v době od 25.03.2022 do 19.05.2022 (včetně). Veřejnost byla 

informována, že změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem v souladu s § 55b stavebního zákona a 

obsahuje prvky regulačního plánu. Nejpozději  do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý k návrhu změny a k 

vyhodnocení vlivů uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona (tj. vlastníci pozemků 

a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky k návrhu změny. Námitky k 

prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohly uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 2 stavebního zákona. Ve veřejné 

vyhlášce byly uvedeny měněné  lokality a změny, které byly řešeny v textové části územního plánu. Po dobu vyvěšení 

veřejné vyhlášky byl návrh změny územního plánu i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  zveřejněn v úplné 

podobě na internetových stránkách města Holešov a byl také k nahlédnutí v listinné podobě na MěÚ Holešov, odboru 

územního plánování a stavebního řádu, útvaru územního plánování. Dotčené orgány, sousední obce, město Holešov a 

oprávnění investoři byli jednotlivě pozváni na veřejné projednání návrhu změny územního plánu a vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území písemností ze dne 24.003.2022 č.j. JOL-8011/2022/UPA/RP. Veřejné projednání se 

uskutečnilo 11.05.2022 v kině Svět.  

V rámci veřejného projednání návrhu změny územního plánu vydal dotčený orgán na úseku ochrany ZPF a na úseku 

vodního hospodářství  v rámci koordinovaného stanoviska krajského úřadu (č.j. KUZL 40503/2022 ze dne 18.05.2022) 

nesouhlasné stanovisko. Dokumentace byla následně upravena a krajskému úřadu předložena k opětovnému posouzení 

a vydání nového koordinovaného stanoviska. Nové souhlasné  koordinované stanovisko bylo vydáno 02.08.2022 pod  

č.j. KUZL 64575/2022. Stanoviska a jejich vyhodnocení jsou uvedena v příloze OOP č. 6 – D. Vyhodnocení stanovisek 

dotčených orgánů. 

Písemností ze dne 27.06.2022 č.j. HOL-18082/2022/UPA/RP zaslal pořizovatel  nadřízenému orgánu  žádost o 

stanovisko k návrhu změny územního plánu. K žádosti byla doložena  také obdržená stanoviska, připomínky, námitky 

a návrh změny územního plánu.  Krajský úřad vydal 26.07. 2022 pod č.j. KUZL 62319/2022 nesouhlasné stanovisko 

v němž vytkl nedostatky uvedené v Odůvodnění. Následně byla dokumentace upravena a písemností ze dne 05.09.2022 

č.j.  HOL-25181/2022/UPA/RP zaslána nadřízenému orgánu k potvrzení o odstranění nedostatků.  Potvrzení 

nadřízeného orgánu územního plánování o odstranění nedostatků návrhu změny územního plánu vydal krajský úřad 

30.09.2022 pod č.j. KUZL 81762/2022. Stanovisko nadřízeného orgánu a potvrzení o odstranění nedostatků a jejich 

vyhodnocení jsou uvedeny v příloze OOP č. 6 – D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů.  

 

Písemností ze dne 27.06.2022  č.j. HOL- 18092/2022/UPA/RP pořizovatel  zaslal krajskému úřadu žádost o stanovisko 

k návrhu změny územního plánu a vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území podle § 10g zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí. K žádosti byly doloženy obdržené stanoviska, připomínky a námitky. Krajský 

úřad vydal souhlasné stanovisko  k vyhodnocení koncepce na životní prostředí podle § 10g a 10i zákona č. 100/2001 

Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí dne 08.08.2022 pod č.j. KUZL 65743/2022. 
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Pavlem Karhanem místostarostou vyhodnotil výsledky veřejného 

projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách. Všechna podání byla vyhodnocena 

jako námitky. 

Písemností ze dne 07.09.2022 pod č.j. HOL-23244/2022/UPA/RP pořizovatel zaslal dotčeným orgánům a nadřízenému 

orgánu  v souladu s § 55b odst. 10 žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci veřejného 

projednání. Stanoviska a jejich vyhodnocení jsou uvedena v příloze č. 6 – D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. 

 

Na základě výsledků projednání  zajistil pořizovatel úpravu návrhu změny územního plánu. Vzhledem k tomu, že na 

základě projednání  došlo k podstatné úpravě návrhu změny územního plánu  vyžádal si pořizovatel v souladu s § 53 

odst. 2 stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně 

přírody a krajiny písemností ze dne……………č.j. (bude doplněno) 

 

1.a Změny dokumentace po veřejném projednání 

 

 Na základě námitek a připomínek vzešlých z veřejného projednání dle §52 zákona č.183/2006 Sb. v platném 

znění, uplatněných stanovisek dotčených orgánů, krajského úřadu, metodiky ZK na zpracování ÚP, obce a pokynů 

pořizovatele k úpravě změny č.1 územního plánu Holešov byly provedeny tyto změny: 

 

Výroková část 

- byly vypuštěny  nově navržené plochy pro smíšenou výrobu  SP č.425 a izolační zeleň Z* č.426 v k.ú. Količín a 

ponechání stávajícího využití – plochy individuálního bydlení  - BI, 

- byla rozšířena nově navržená plocha občanské komerční OK č.513 o pozemek p.č.  415/1 k.ú. Všetuly, 

- byla vypuštěna nově navrhovaná plocha individuálního  bydlení BI č.511 a ponecháno stávající využití plochy 

zemědělské Z, 

- byly upraveny tabulky v souvislosti s úpravou měněných návrhových ploch, 

- byly upraveny prvky regulačního plánu v kapitole 3.2. Návrh urbanistické kompozice v  textové části územního plánu, 

- v  textové části územního plánu byly z regulačních prvků přesunuty podmínky mající charakter obecné regulace do 

podmínek prostorového uspořádání ploch BI, 

- v  textové části územního plánu byl upraven regulační prvek stavební čáry a uliční čáry a jejich definice byla přesunuta 

do výkladu pojmů, 

- z textové části územního plánu z kapitoly 3.2. Návrh urbanistické kompozice byl vypuštěn  nově navržený text: 

Realizace dopravní a technické infrastruktury musí předcházet realizaci vlastní bytové výstavby, 

- v textové části územního plánu byly doplněny prvky regulačního  plánu do podmínek využití ploch BI, OV a PV  

v kapitole  6.2.  Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 

- v textové části územního plánu bylo z podmínek využití ploch BI  v  kapitole  6.2.  Podmínky pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití  vypuštěno nově navržené podmíněně přípustné využití pro plochy s prvky regulačního 

plánu RP1 a RP3, 

- z  textové části územního plánu kapitoly 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití podkapitoly 

38. Plochy zemědělské (Z) – návrhové plochy Z č.447, Z č.517 a Z č.531 je vypuštěn z podmínek prostorového 

uspořádání požadavek na výšku oplocení: do max. výšky 1,8 m, 

- v textové části územního plánu byla doplněna kapitola 6.5 Stanovení pořadí změn (etapizace)  pro území s prvky 

regulačního plánu RP1 a RP3, 

- v textové části územního plánu  v kapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,  byl 

upraven výklad pojmů nemající vliv na jejich obsah. 

 

Odůvodnění 

- byl zapracován do textové části odůvodnění změny územního plánu  požadavek Ministerstva vnitra,   

- do textové části odůvodnění změny územního plánu byl doplněn výčet prvků regulačního plánu, 

- do  textové části odůvodnění změny územního plánu  byly částečně doplněny požadavky ČEPRO a.s. , 

- do textové části odůvodnění  změny byly doplněny změny provedené v textové části územního plánu a jejich 

odůvodnění, 

- byla upravena výkresová část odůvodnění v souvislosti s vypuštěním nově navržené plochy pro smíšenou výrobu  SP 

č.425 a izolační zeleň Z* č.426 v k.ú. Količín, s vypuštěním nově navrhované plochy individuálního  bydlení BI č.511 

a  s rozšířením nově navržené plocha občanské komerční OK č.513, 

- bylo vyznačeno ochranné pásmo anodového uzemnění dle ÚAP v grafické části odůvodnění změny územního plánu. 
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1.b Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 

 

 Všechna podání k veřejnému projednání byla vyhodnocena jako námitky. Návrh rozhodnutí o námitkách  je 

uveden v příloze č. 5 – C. Rozhodnutí o námitkách. 

 

2. Soulad návrhu změny územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona 

 

2.a Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

 

Vyhodnocení souladu s politikou  územního rozvoje 

 

Územní plán Holešov účinný od 19.3.2016 byl zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České 

republiky ( PÚR ČR ). 

 PÚR ČR byla schválena usnesením Vlády České republiky ze dne 17.5.2006 č.561.  Usnesením Vlády České 

republiky ze dne 20. července 2009 č. 929 byla tato PÚR ČR zrušena a schválena nová Politika územního rozvoje České 

republiky 2008,  kde bylo mimo jiné aktualizováno vymezení rozvojových oblastí a os. Na základě Zprávy o uplatňování 

PÚR ČR 2008 rozhodla vláda ČR svým usnesením č. 596 ze dne 9. 8. 2013 o zpracování aktualizace PÚR ČR. 

Předmětem návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR byly úpravy stávajících kapitol PÚR ČR 2008 ve smyslu doplnění, 

zpřesnění, resp. vypuštění textů, a tomu odpovídající úpravy a doplnění příslušných schémat. Touto aktualizací byly 

nejvíce dotčeny kapitoly týkající se rozvojových záměrů dopravní a technické infrastruktury. Aktualizace č. 1 PÚR ČR 

byla vládou projednána a schválena dne 15. dubna 2015. Z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 

stavebního zákona z podnětu Ministerstva dopravy MMR pořídilo Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje České 

republiky (PÚR ČR). Vláda tuto aktualizaci PÚR ČR schválila dne 2. září 2019 usnesením vlády č. 629. Dnem 1. října 

2019 byla Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání zásad 

územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního 

zákona. Z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu Ministerstva 

zemědělství MMR pořídilo Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR). Vláda tuto 

aktualizaci PÚR ČR schválila dne 2. září 2019 usnesením vlády č. 630. Dnem 1. října 2019 je Aktualizace č. 3 Politiky 

územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 

regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. MMR pořídilo Aktualizaci č. 

5 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z důvodu naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 

stavebního zákona z podnětu Ministerstva zemědělství. Vláda tuto aktualizaci PÚR ČR schválila dne 17. srpna 2020 

usnesením vlády č. 833. Dnem 11. září 2020 byla Aktualizace č. 5 PÚR ČR závazná pro pořizování a vydávání zásad 

územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního 

zákona. 

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo na základě usnesení vlády č. 315/2019 a vládě předložilo návrh 

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky v termínu do 30. června 2021. Upravený návrh Aktualizace 

č. 4 Politiky územního rozvoje ČR byl dne 25. června 2021 projednán podle § 33 odst. 8 stavebního zákona se zástupci 

ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů. Dne 12. července 2021 byl zveřejněn kompletní materiál 

projednaný vládou ČR, včetně schváleného usnesení vlády ČR č. 618/2021. PÚR ČR ve znění Aktualizace č.4 je závazná 

od 1.9.2021. 

 

 V rámci Změny č.1 územního plánu Holešov je provedeno vyhodnocení souladu v současné době platnou 

Politikou územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 1.9.2021. 

 

Soulad s vymezením rozvojových oblastí a rozvojových os  

Rozvojové oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP). Řešené území města 

Holešov (ORP Holešov) je v PÚR ČR, ve znění závazném od 1.9.2021 vymezeno rozvojovou oblastí OB9 Zlín (48). 

Území OB9 je ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Zlína při spolupůsobení vedlejších center, zejména 

Otrokovic a Holešova. Jedná se o silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má 

republikový význam; na území města Holešova má vliv uvažované propojení Zlína prostřednictvím dálnice D49 s 

dálnicí D1.  

Ze schématu č. 2  - vyplývá možná dotčenost území města Holešova rozvojovou osou OS 11 Lipník nad Bečvou-

Přerov-Uherské Hradiště- Břeclav-hranice ČR/Rakousko. Z PUR ČR rozvojové osy OS 11 nevyplývají konkrétní úkoly 

pro zapracování do územního plánu města, rozvojová osa OS11 je dále zpřesněna v ZUR ZK a tento dokument 
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nezahrnuje správní území města Holešova  do rozvojové osy OS11. Rozvojové osy se proto na území obce Holešov 

nenachází. 

Poloha města v OB9 ovlivňuje potřebu jeho rozvoje a je také příčinou požadovaného rozvoje území, 

upravovaného v rámci změny č.1. 

 

Soulad s vymezením specifických oblastí 

Správní území města Holešova je součástí specifické oblasti OSB9 (75b). 

Politika územního rozvoje nově vymezuje SOB9  - Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém 

ohrožení území suchem. Jedná se o specifickou oblast, ve které se projevují aktuální problémy republikového významu. 

ÚP Holešov vymezením ploch přírodních a ploch krajinné zeleně a ploch smíšených nezastavěného území 

spoluvytváří podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních a akumulačních 

vlastností, přispívá k tvorbě pestré krajiny nezastavěného území. Stanovil podmínky využití ploch nezastavěného území 

včetně bohatě zastoupených ploch zemědělských , které zahrnují přípustnost protierozních opatření a zařízení a jiných 

opatření pro ochranu přírody a krajiny 

Platný ÚP Holešov dostatečně řeší podmínky pro hospodaření s dešťovými vodami. Územní plán chrání, 

umožňuje rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury. Změna č.1 tyto skutečnosti nově neovlivní. 

 

Soulad s vymezením ploch a koridorů 

Území města Holešova není dotčeno koridorem dopravní infrastruktury Silniční doprava SD5 (101), úsek 

Fryšták-Zlín-Vizovice. Tento úsek se netýká správního území města Holešov. 

Území města Holešov je dotčeno koridorem technické infrastruktury Elektroenergetiky E1 (139) pro vedení 400 

kV Otrokovice–Vizovice–Střelná–hranice ČR/Slovensko (–Povážská Bystrica). Tento koridor je zpřesněn v ZUR ZK a 

v Územní studii „Prověření elektrického vedení ZVN 400kV Otrokovice-Vizovice-hranice ČR/SR“ zaznamenané 

v evidenci územně plánovací činnosti. Zpřesněný koridor se nenachází na území města Holešov, pouze je koridorem 

dotčeno ochranné pásmo vodního zdroje nacházejícího se na území města Holešov a zasahující mimo správní území 

města Holešov. 

Území města Holešov je dotčeno koridorem technické infrastruktury Elektroenergetiky E19  (150h) Koridor pro 

dvojité vedení 400 kV Otrokovice–Sokolnice a Prosenice–Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických 

stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice. V PÚR ČR v souvislosti s touto stavbou je dán pouze úkol 

ministerstvu a jiným správním úřadům – prověřit účelnost a reálnost rozvojového záměru. Z PUR ČR nevyplývají žádné 

úkoly pro územně plánovací dokumentaci města Holešova. Vzhledem k tomu, že tento záměr není dosud zpřesněn v 

nadřazené ÚPD, jíž jsou pro město Holešov Zásady územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2, nejsou 

v Územním plánu Holešov vymezeny žádné plochy pro realizaci výše uvedeného záměru 

 

Soulad s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Z PÚR ČR, ve znění závazném od 1.9.2021 pro Změnu č. 1 Územního plánu Holešov kromě obecně platných 

povinností pro zachování charakteru obce, ochraně jejich architektonických, urbanistických a kulturních hodnot území 

v rozvojové oblasti vyplývají nové požadavky pouze v rovině následujících obecných republikových priorit: 

 

14) 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. Tato území mají značnou hodnotu, 

např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje 

v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných 

případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který 

vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 

přírodní a užitné hodnoty. 

 

- Změna č.1 ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Územní ochrana těchto hodnot je daná jejich 

vymezením v územním plánu a zejména návrhem podmínek pro využití ploch včetně stanovení podmínek prostorového 

uspořádání. V plošně rozsáhlejších rozvojových územích jsou změnou doplněny prvky regulačního plánu (viz kap. 3.2 

Urbanistická kompozice), které jsou vymezeny s ohledem ochranu rázu jedinečné urbanistické struktury území. 

 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit 

ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 

krajiny. 
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- Změna č.1 ÚP respektuje a aktualizuje stávající i  návrhové plochy zemědělské,  plochy lesní. Při návrhu nových 

zastavitelných ploch je odnímána pouze nejnutnější část ZPF, tak aby byla co nejvíce chráněna kvalitní zemědělská 

půda (podrobněji viz kap 8.). Předmětem rozvojových zastavitelných ploch jsou zejména původně vymezené plochy 

územních rezerv (lokalita Pod Želkovem), toto vymezení je však kompenzováno zmenšením zastavitelných ploch 

v lokalitě Za Kozrálovem (částečně převedeny do územní rezervy). Podstatná část dílčích změn se týká zastavěného 

území a na ochranu ZPF a PUPFL nemá vliv. Část zastavitelných ploch vymezených v platném ÚP již byla realizována 

a je tudíž převedena do stabilizovaných ploch zastavěného území. 

 

15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 

vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

 

 - Změnou č.1 ÚP se nevytváří předpoklady k vytváření prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na 

sociální soudržnost obyvatel, je dbáno na vymezování ploch ve vzájemných funkčních souvislostech, zejména větší 

rozvojová území jsou řešena tak, aby bydlení bylo doplněno občanským vybavením, veřejnými prostranstvími (zejména 

větší lokalita  - Pod Želkovem)  

 

(16) 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. 

Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s 

určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

 

- Ve změně č.1 ÚP byla při stanovení způsobů využití území dána přednost komplexnímu řešení před uplatněním 

jednostranných hledisek a požadavků. Dílčí změny jsou vymezovány tak, aby bylo dosaženo funkční provázanosti 

území, profitující ze synergického efektu koncentrace funkcí v rámci města.  

 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, 

který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových 

hledisek. 

 

- Princip integrovaného rozvoje území je zahrnut do koncepčního řešení platného územního plánu a toto řešení 

je změnou č.1 ÚP pouze dílčím způsobem rozvíjeno.  

 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch 

pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů 

v těchto územích. 

Vymezení ploch v platném ÚP je diverzifikováno, 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. Město Holešov není součásti regionu strukturálně postiženého nebo 

hospodářsky slabého. 

 

(18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení 

vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, 

urbanistického i hospodářského prostředí. 

 

- Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce ÚP a tedy je požadavek priority zachován.  

 

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). 

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. Cílem je 

účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 

veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
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- Areály výroby, které zahrnují i brownfields, byly zpravidla ponechány ve své původní funkci jako možnost pro 

jejich reaktivaci a předcházení záboru nové nezastavěné půdy, což je postupně také naplňováno. Některé areály či jejich 

části byly v ÚP vymezeny jako plochy přestavby. Změna č.1 tuto koncepci nemění, pouze doplňuje dílčím způsobem 

doplňuje nebo upravuje rozsah ploch smíšených výrobních. 

 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 

lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, 

respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné 

ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet 

územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 

ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 

charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací 

činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro 

využití přírodních zdrojů. 

 

- Významný rozvojový záměr SPZ Holešov, který vychází z dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského 

kraje (ZÚR ZK), byl řešen koncepcí platného ÚP včetně kompenzačních opatření, změna č.1 koncepci ÚP respektuje.  

Koncepce ochrany krajiny a řešení ÚSES platného územního plánu je zachována. Bylo pouze aktualizováno vymezení 

ploch přírodních, krajinných, i vodních dle stavu v území nad aktuálním mapovým podkladem.  

 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 

člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou 

vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 

zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních 

problémů. 

 

-  Tam kde to podmínky v území umožňují, jsou platným ÚP navržena dostatečná kompenzační opatření, 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). 

Koncepce platného ÚP je změnou č.1  zachována, jsou zachovány podmínky pro zajištění prostupnosti krajiny. 

Návrhové zastavitelné plochy jsou vymezeny převážně ve vazbě na zastavěné území obce. Prostupnost krajiny pro volně 

žijící živočichy a pro člověka není navrhovanou změnou snížena.  

 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 

souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, 

na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 

souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy 

krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

 

- Řešení ÚP vymezilo 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. Navržené řešení Změny č.1 ÚP tuto koncepci 

zachovává, změna zapracovává již realizované části jako stabilizované. 

 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu 

(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení 

míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 

turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

 

- Koncepce tvorby podmínek pro rozvoj cestovního ruchu platného ÚP je zachována. V rámci 

území je v ÚP  zajištěna návaznost liniových prvků turistické infrastruktury na sousední katastry, což umožňuje 

komunikační propojení v rámci mikroregionu.  Změna č.1 aktualizuje na základě skutečného stavu v území polohu 

dopravní infrastruktury, plochy pro dopravu a plochy pro silniční dopravu.  

 



ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV – B.1.1  ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST  

 

 

 

 
 

8 

 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 

infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 

prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 

souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti 

umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům 

tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu 

jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 

dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 

předcházet 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). 

 

- Koncepce dopravy platného ÚP je ve Změně č.1 ÚP zachována. Součástí navrženého řešení v ÚP 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.  

V souladu s principem minimalizace fragmentace krajiny je upravena plocha technické infrastruktury č. 277 až 

279 v severní části území v souběhu se silniční komunikací.  

 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury 

s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné 

mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou 

veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany 

a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky 

pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

 

- Požadavky této priority jsou zohledněny v platném ÚP a Změna č.1 tyto požadavky respektuje, v plochách RP1, 

RP2 a RP3 je výstavba bydlení přímo podmíněna zajištěním dostatečné veřejné infrastruktury 

 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro 

ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty 

imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení 

nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 

koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 

dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

 

- Řešené území je řazeno do kategorie území, kde dochází k dlouhodobému překračování zákonem stanovených 

mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. ÚP stanovil podmínky pro předcházení dalšímu 

významnému zhoršování stavu, zejména vhodné uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití a  kompenzační 

opatření. Územní plán i změna č.1 plochy pro bydlení vymezuje tak, aby byly dány předpoklady pro minimalizaci 

negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 

 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 

katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní 

dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 

povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené 

retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, 

kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů 

změny klimatu. 

 

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem 

zmírňování účinků povodní a sucha. 

 

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 
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- Podmínky na ochranu území obyvatelstva před potencionálními riziky a přírodními katastrofami jsou vytvořeny 

zejména řešením nezastavěného území. ÚP vytvořil 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 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. Změna č.1 ÚP respektuje návrhové plochy a prvky krajinné 

zeleně ve volné krajině mimo jiné za účelem ochrany před vodní a větrnou erozí i ostatní koncepční prvky ÚP. 

 

(26) 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. 

 

-  Zastavitelné plochy a veřejná infrastruktura v ÚP jsou do záplavových území umisťovány pouze ve zvláště 

odůvodněných případech, kdy místní situace neumožňuje jiné řešení (pro realizaci dálnice D49). Změna ÚP nevymezuje 

nové zastavitelné plochy v záplavovém území. 

 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 

podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. 

Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 

v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí 

ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 

 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, 

silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s 

venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými 

předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

 

- Požadavky této priority jsou splněny v koncepci platného ÚP - pro zajištění kvality života obyvatel jsou zejména 

z důvodů návrhu velkého množství výrobních ploch, které mnohonásobně přesahují potřeby vlastního města, navrženy 

plochy veřejné infrastruktury. Změnou č.1 ÚP nedochází ke změně koncepce vytváření podmínek pro koordinované 

umísťování veřejné infrastruktury v území, dále podmínek rozvoje a kvality veřejné infrastruktury ( především dopravní 

) v území.  

 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky 

na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 

infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

 

- V řešeném území je zajištěno dostatečné množství ploch pro bydlení včetně veřejné infrastruktury – dopravní 

a technické infrastruktury, občanského vybavení i veřejného prostranství s ohledem na předpokládaný rozvoj obce. 

 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro 

upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné 

pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení 

ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na 

kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 

obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a 

užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

 

- Změna č.1 ÚP zachovává koncepci dopravního řešení, včetně vymezení ploch veřejných prostranství a plochy 

dopravy. Doplňuje další rozvojové plochy veřejných prostranství vyplývající z organizace lokalit dílčích změna dle 

požadavků zadání. 
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(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat 

tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

 

- Územní plán řeší odkanalizování obce v souladu s Plánem vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Změna 

respektuje koncepci technické infrastruktury dle ÚP Holešov, změna č.1 řeší pouze dílčí úpravy oproti platnému ÚP – 

v úseku kanalizace z ČS Bořenovice a zrušení rozvojové plochy technické infrastruktury ve směru na Jankovice.   

 

(31) Vytvářet 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. 

 

- Změna č.1 respektuje koncepci technické infrastruktury dle ÚP, změna č. 1 tyto podmínky neovlivňuje. 

  

Navrhovaná Změna č.1 Územního plánu Holešov řešící dílčí změny v území  je v souladu s republikovými 

prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a v souladu s Politikou územního rozvoje České 

republiky, protože se řídí jejími obecnými požadavky. 

 

Navrhovaná Změna č.1 Územního plánu Holešov respektuje rozvojové oblasti, rozvojové osy, koridory technické 

infrastruktury a plochy technické infrastruktury vymezené  PÚR ČR ve znění závazném od 1.9.2021.  

 

Vyhodnocení souladu  s územně plánovací dokumentací vydanou krajem -  Zásady územního rozvoje 

Zlínského kraje 

 

Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo kraje usnesením 

č. 0277/Z09/22 ze dne 28.02.2022 a nabyla účinnosti dne 22.03.2022. 
Město Holešov je součásti rozvojové oblasti OB9 Zlín vymezené v platné ZÚR ZK. 

Ze ZÚR ZK ve znění Aktualizace č.4, účinnými ke dni 22.3.2022vyplývá pro město Holešov, že je součástí 

rozvojové oblast OB9 Zlín, Holešov není součástí rozvojové osy, není součástí specifické oblasti vymezené v ZÚR 

ZK. 

– Změna č.1 tyto skutečnosti respektuje. 

 

 

Ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č.4, která nabyla účinnosti ke dni 22.3.2022 vyplynuly pro město Holešov 

požadavky, které byly zapracovány v patném ÚP a ve změně č.1: 

-   veřejně prospěšné stavby: 

PK01 dálnice a silnice mezinárodního a republikového významu Hulín-Vizovice, D49 v úseku Hulín – Dolní 

Ves – zapracována v platném ÚP, změnou č.1 se nemění. Změna úseku D49 na Fryšták-Zlín-Vizovice se netýká 

správního území města Holešov. (Název uvedený v ZÚR ZK Hulín – Střelná je upraven na Hulín - Vizovice, v souladu s 

platnou PÚR ČR,  která vymezuje koridor pro dopravní infrastrukturu stavbu DS5 D49 úsek  Fryšták – Zlín – Vizovice). 

PK20 Holešov – přivaděč na D49, II/490 – zapracována v platném ÚP, změnou č.1se nemění 

 

- veřejně prospěšná opatření: 

PU23 152 - Kostelecké polesí- Hluboček, nadregionální biokoridor – zapracováno v platném ÚP, změnou č.1se 

nemění 

PU75 124 – Lipina, regionální biocentrum – zapracováno v platném ÚP, změnou č.1se nemění 

PU158 1580 – Na skále – Lipina, regionální biokoridor – zapracováno v platném ÚP, změnou č.1se nemění 

 

-  vymezená strategická plocha pro výrobu (Strategická průmyslová zóna Holešov) včetně souvisejících ploch a 

koridorů – zapracována v platném ÚP, změnou č.1se nemění 

zásady pro rozhodování o změnách v území: 

a) připravovat a realizovat kvalitní dopravní infrastrukturu pro bezkolizní zpřístupnění a obsluhu výrobní zóny 

Letiště Holešov – zpřístupnění a obsluha výrobní zóny Letiště Holešov je zajištěna již stávajícím napojením 

na silnici II/490 (na východě od Martinic) a II/438 (na západně od Zahnašovic) 

úkoly pro územní plánování: 

a) zajistit podmínky pro přípravu a realizaci souvisejících dopravních staveb výrobní zóny - jsou zajištěno v 

rámci stanovených podmínek využití ploch, změnou č.1 se nemění 

 b)  prověřit podmínky využití brownfields na úrovni ÚPD dotčených obcí. 
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- netýká se řešeného území 

 

- území speciálních zájmů – plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu .- 

Hostýnské vrchy – do koordinačního výkresu územního plánu je zapracována plocha pro ochranu 

pohledového  horizontu nadregionálního významu, změnou č.1 je vymezena plocha č. 528 pro plochu 

občanského vybavení specifických forem OX, která je určena pro umístění rozhledny a do vymezeného 

pohledového horizontu zasahuje s odůvodněním své funkce – nelze vymezit vhodnější lokalitu v rámci 

správního území, rozhlednu má smysl umístit právě na horizontu. Jiné zásahy do tohoto území změna 

č.1 nezakládá . 

 

- cílové kvality krajiny: 

Do správního území obce zasahují krajinné prostory: 

 2.1. – krajinný celek Holešovsko, krajinný prostor Holešov 

 2.2 - krajinný celek Holešovsko, krajinný  prostor Prusinovicko - krajina zemědělská intenzivní, 

 2.3 - krajinný celek Holešovsko, krajinný prostor Přílepsko - krajina zemědělská intenzivní, 

 2.4 - krajinný celek Holešovsko, krajinný prostor Fryštácko - krajina zemědělská intenzivní, 

 2.5 - krajinný celek Holešovsko, krajinný prostor Žeranovicko - krajina zemědělská intenzivní, 

 2.6 - krajinný celek Holešovsko, krajinný prostor Mysločovicko - krajina zemědělská intenzivní, 

 2.7 - krajinný celek Holešovsko, krajinný prostor Hulínsko - krajina zemědělská intenzivní, 

 3.6 - krajinný celek Podhostýnsko, krajinný prostor Hlinsko - krajina zemědělská intenzivní, 

ZÚR vymezily krajinný celek Holešov jako krajinu intenzivní zemědělskou. 

Charakteristika krajinného celku  odpovídá současnému využívání nezastavěného území a není v rozporu se ZÚR 

ZK po vydání Aktualizace č.4, která nabyla účinnosti ke dni 22.3.2022.  

Využívání krajiny není v rozporu se ZÚR ZK po vydání Aktualizace č.4, která nabyla účinnosti ke dni 22.3.2022. 

  

- ZÚR stanovují potřebu zpracování územní studie  „Prověření elektrického vedení VVN 400kV Otrokovice-

Vizovice-Střelná-hranice ČR“ pro území včetně ORP Holešov. Územní studie již byla zpracována a zapsána 

do evidence územně plánovací činnosti s možností využití od 04.02.2022. Územní studií navržené řešení 

nezasahuje do správního území města Holešov. Koridorem je pouze dotčeno ochranné pásmo vodního zdroje 

nacházejícího se na území města Holešov a zasahující mimo správní území města Holešov. 

 

Dále z ZÚR ZK po vydání Aktualizace č.4, která nabyla účinnosti ke dni 22.3.2022 vyplývají požadavky v rovině 

následujících obecných priorit: 

 

(1) Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. Vytvářet na 

celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyvážného vztahu mezi nároky na zajištění příznivého 

životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu 

udržitelného rozvoje území kraje při utváření krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve 

využití území a při územně plánovací činnosti obcí. 

 

- Navržené řešení vytváří podmínky pro dosažení vyváženého vztahu všech tří pilířů udržitelného rozvoje území 

(životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost obyvatel). Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro 

udržitelný rozvoj území a jsou chráněny hodnoty území. Tyto podmínky jsou zajištěny zejména vymezením stávajících 

funkčních ploch, navržením optimálního rozsahu nových zastavitelných ploch a podmínkami využití jednotlivých 

funkčních ploch. Hospodářský rozvoj je Změnou č.1 ÚP podpořen uvedením rozšířením ploch smíšených výrobních, 

smíšených obytných, občanského vybavení. Sociální soudržnost obyvatel je stabilizována platným ÚP vymezením ploch 

pro občanskou vybavenost, rekreaci a tělovýchovu a sport, plochy rekreace jsou rovíjeny také v rámci změny č.1. 

 

(2) Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů podchycených 

v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci republikově významných záměrů stanovených 

pro území Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1,2,3,5 a 4 (dále PÚR 

ČR) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních 

okruhů stanovených v  Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030 (dále SRZK). 

 

- Do územního plánu již jsou zapracovány: dálnice D49, JV silniční obchvat Holešova, , plochy nadregionálního 

a regionálního ÚSES, strategická plocha pro výrobu (SPZ Holešov) a území speciálních zájmů, které jsou řešením 
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změny č.1 ponechány, na základě aktualizace ZÚR ZK č.2 je zrušeno původně vymezené elektrické vedení nadmístního 

významu E-04 Holešov - Bořenovice VVN+TR110 kV/22kV. 

 

(3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových hospodářských 

činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, za něž jsou 

na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) Bystřice pod Hostýnem, Holešov, 

Kroměříž, Otrokovice, uherský Brod, Vsetín. Prověřit soulad lokalizace nových hospodářských aktivit v těchto územích 

s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 

 

- Tato priorita se týká posílení aktivit směrem k obsazení SPZ Holešov. Tato priorita je naplněna změnou č.1 

zachováním koncepce platného ÚP a rozšířením podmínek způsobu využití SPZ Holešov v ploše výroby a skladování 

– průmyslová zóna (V) o zemědělskou výrobu průmyslového charakteru. 

 

(4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského města Zlín 

a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové potenciály koridoru Pomoraví a koridoru 

Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň integrovaný rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště 

středisek plní-cích funkci obce s rozšířenou působností. 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. 

 

- Je změnou č.1 respektováno, požadavky jsou zapracovány do celkového řešení územního plánu. 

 

(5) 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 SRZK, PÚR 

ČR, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje kraje. Pamatovat přitom současně na: 

 rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako 

rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové 

dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu dopravní 

obsluhy území kraje; 

o Plochy pro železniční dopravu jsou v území stabilizovány. Nové požadavky nebyly uplatněny. 

 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 omeze-ným podílem motorové dopravy; 

o Již v platném 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. Cyklostezka do Přílep je již realizována. 

 eliminaci působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel, a to především s 

ohledem na vymezování nových ploch pro obytnou zástavbu s dostatečným odstupem od vymezených 

koridorů dopravní infrastruktury. 

o Nové plochy zejména pro bydlení jsou vymezeny tak, aby byly eliminovány negativní účinky 

z provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel. Rozvojové lokality upravované změnou jsou 

lokalizovány v severní části města, mimo nadřazené dopravní tahy. 

 

 

(6) 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 zvláště 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; 

o Navržené řešení dle ÚP umožňuje zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny a 

současně vytváří vhodné podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na stanovenou 

cílovou charakteristiku a krajinný celek; současně však návrhem ploch pro dopravu a výrobu 

nadmístního významu dochází k zásadním změnám struktury uspořádání a organizace území, 

změna toto neovlivňuje; 
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 umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně 

konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření; 

o V ÚP jsou vytvořeny územní předpoklady a navrženy plochy pro realizaci kompenzačních 

opatření ke zmírnění předpokládaných negativních vlivů z připravované SPZ Holešov a dálnice 

D49 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; 

o 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 vytvořil 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); Změna č.1 se při vymezení prvků 

regulačního plánu zabývá stanovením podmínek ochraňujících pohledový horizont ze severní 

strany.  

 zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakteristiky. 

o Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. V rámci možností 

stanovuji podmínky pro zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a 

kulturní krajiny, změna č.1 podmínky pouze dílčím způsobem doplnila. 

 

(7) 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 

o Koncepce rozvoje upřednostňuje komplexní řešení využití území a hospodárné využívání území. 

Rozvoj řešeného území je koordinován s nadřazenými záměry v území a územními limity, změnou je 

upraven rozsah ploch dle aktuálního stavu území a dle požadavků zadání. 

  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 

o Rozvojové plochy jsou územním plánem navrženy v souladu s potřebami města ale také v souladu s 

požadavky vyplývajícími ze zásad územního rozvoje. Změna č.1 upravuje rozsah ploch dle požadavků 

zadání a potřeby města, koncepci nemění. 

 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 pod- nikání v zastavěném území s cílem 

nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla 

o Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze zásady hospodárného 

využívání zastavěného území 

 hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany zastavěného území a zachování veřejné zeleně, 

včetně minimalizace jeho fragmentace 

o Jsou respektovány plochy veřejné zeleně, vymezené v platném ÚP a změnou č.1 lokálně rozšířeny 

nebo upraveny dle požadavků zadání. 

 vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně pozna- menaná lidskou 

činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání zelených pásů zajišťujících prostupnost 

krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace  

o Řešení ÚP vytvořilo podmínky pro zachování i zakládání zelených pásů zajišťujících  prostupnost 

krajiny včetně podmínek pro nenáročné formy krátkodobé rekreace. Vymezeny            jsou také nové 
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plochy zeleně (plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch) v souvislosti s plochami 

vymezenými pro strategickou plochu pro výrobu Letiště – Holešov. Již realizované části jsou změnou 

č.1 v území stabilizovány. 

  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 

o 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. Změna č.1 

v rozsahu požadovaném zadáním mění několik ploch rekreaci, pro rodinnou rekreaci a ploch 

individuální rekreace, plochy pro rozšíření sportovně rekreačních aktivit. 

 významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní 

nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na potřeby uplatnění též mimoprodukční 

funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, 

s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; 

o Zemědělské areály jsou stabilizovány, případně jejich funkční využití je přizpůsobeno požadavkům 

vlastníkům, příp. současnému stavu využívání. Vinařství se v území nevyskytuje. Rekreační a 

turistické využívání lesních ploch je možné při respektování stanovených podmínek využití. 

 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 

o U všech nově navržených lokalit je řešena dopravní dostupnost a technická infrastruktura (zásobování 

vodou, odkanalizování, zásobování energiemi, likvidace odpadů), tak aby byly vytvořeny předpoklady 

pro hospodářský rozvoj území. 

 zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a 

pro vymezení území určených k rozlivům povodí 

o Eliminace rizik záplav extravilánovými vodami a ochrana zastavěného území je řešena zejména v 

rámci podmínek využití jednotlivých ploch. Tzn.,že ve většině ploch jsou tyto stavby přípustné. 

Současně je řešena vodní a větrná eroze mimo zastavěné území a jsou navržena související opatření 

pro zvyšování ekologické stability území. Změna č.1 nerozvíjí zástavbu do záplavových území. 

 vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umisťování do nich veřejné infrastruktury jen ve 

zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 

o Po vydání územního plánu bylo vyhlášeno KÚZK, odborem životního prostředí a zemědělství dne 15. 

04. 2016, čj. KUZL 25968/2016 záplavové území toku Rusava v km 18,140 – 23.323. V tomto území 

v k.ú. Dobrotice ÚP vymezil zastavitelnou plochu BI 26. Cca ½ plochy se nachází v aktivní zóně 

Rusavy a cca ½ v ploše ZÚ Q 100. Vzhledem k novému limitu  v území je změnou č.1 změněno 

funkční využití plochy na stabilizované plochy pro specifické druhy výroby a skladování – specifická 

zemědělská výroba – dle stávajícího využití. 

 vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování a využívání 

dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní 

o ÚP stanovil takové podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, které umožňují zadržo 

vání, vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků  povodní. 

 důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a rozsah dosavadního 

způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území podmínky pro jejich opětovné využití 

o Žádné požadavky nebyly v této souvislosti uplatněny, nejsou řešeny. 

 vytváření podmínek pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především situováním 

nových ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečných odstupem od průmyslových nebo zemědělských 

areálů 

o Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na 

bydlení. Nové rozsáhlé výrobní plochy jsou směřovány zejména do okrajových částí města v 

dostatečném odstupu od ploch bydlení. Mezi průmyslovou zónou a jižním okrajem města jsou navrženy 

plochy veřejných prostranství k odclonění těchto výrobních ploch a minimalizaci případných 

negativních vlivů na bydlení. Ve změně č.1 je v případě přímé návaznosti plochy bydlení na plochy 

smíšené výrobní vymezena mezi nimi sídelní zeleň či jiné omezení případného střetu využití.   
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(8) Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení specifických 

problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám 

hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho specifických hodnot. Dbát přitom současně na: 

 zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v hlavních 

centrech oblastí; 

 zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v území, 

především s ohledem na minimalizaci negativních vlivů nových záměrů na lidské zdraví; 

 preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat 

rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou 

náhradní výstavbu. 

 

- Území města Holešova není součástí specifických oblastí. 

 

 (9) 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. Územním plánem jsou uvedené zdroje nerostných surovin respektovány. Pro těžbu 

byla vymezena plocha 119. Nejsou navrženy žádné samostatné plochy pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Změna 

č.1 nenavrhuje žádné nové úpravy. 

 

(10) 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 v I. a II. třídě ochrany. 

 

- Návrhové plochy jsou navrženy tak, aby docházelo k záboru pozemků pod ochranou zemědělského a lesního 

půdního fondu pouze v nejnutnějším rozsahu. Podrobně se je tato tématika popsána v kapitole 8. 

Téměř celé správní území města Holešova se nachází na nejkvalitnějších půdách s I. a II. třídou ochrany ZPF. 

Při vymezování nových zastavitelných ploch a respektování urbanistických zásad (nevytvářet nové samoty, nové plochy 

řešit v návaznosti na zastavěné území) nebylo možné se záboru těchto půd vyhnout. Nové zábory ZPF  byly 

minimalizovány na nejnutnější míru v souladu s rozvojem města a požadavky vyplývajícími ze zásad územního rozvoje. 

Dílčí změny ve zm. č. 1 jsou vymezeny přednostně v zastavěném území, částečně využívají vymezené plochy rezerv, 

část ploch zastavitelných Pod Kozrálovem je naopak převedena změnou do územní rezervy. 

 

(11) Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku. 

 

- V řešeném území se nenachází stavby ani zařízení obrany státu, zájmy civilní ochrany obyvatelstva a majetku 

jsou respektován, ze zadání nevyplynuly žádné požadavky na zapracování. 

 

(12) Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných strategických 

rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení a prověřit možnosti jejich naplnění 

v konkrétních podmínkách území kraje. 

 

- Požadavky vyplývající z rozvojových dokumentů kraje jsou ve Změně č.1 ÚP respektovány. 

 

(13) Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a obcí České 

republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby koordinací s dotčenými orgány 

sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových koncepcí překračujících hranici kraje a státní 

hranici. 

 

- Řešené území leží mimo příhraničí území kraje i státu. 
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(14) Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních plánovacích 

iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují konkrétní územně plánovací 

prověření a koordinace. 

 

- Požadavek se netýká řešeného území, jedná se o činnost orgánů územního plánování.. 

 

V návrhu této Změny č.1 Územního plánu Holešov jsou požadavky na rozvojovou oblast a obecné priority 

zohledněny.  

Zpřesněním vymezení a návrhu využití jednotlivých ploch využití území podle skutečného stavu a potřeb v území 

Změna č.1 Územního plánu Holešov naplňuje požadavky vyplývající z obecných priorit ZÚR ZK ve znění Aktualizace 

č.4, účinnými ke dni 22.3.2022. 

Územní plán Holešov včetně jeho Změny č.1 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje po 

vydání Aktualizace č.4, která nabyla účinnosti ke dni 22.3.2022. 

 

Soulad návrhu změny ÚP s dalšími koncepčními a rozvojovými dokumenty vydanými krajem: 

 

Při zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Holešov byly respektovány rozvojové programy a koncepční 

dokumenty Zlínského kraje: 

- Strategie rozvoje Zlínského kraje  2030 

- Plán rozvoje Zlínského kraje pro období 2022-2023 

- Generel dopravy Zlínského kraje (do 2030) 

- Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (do 2030) 

- Územní energetická koncepce Zlínského kraje (do 2030) 

- Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje (2016 – 2025) 

- Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje 

- Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje 

- Krajinný ráz Zlínského kraje 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO) 

 

Konkrétní požadavky na řešení Změny ÚP z těchto dokumentací  nevyplývají nebo jsou zapracovány v platném 

ÚP. 

 

Soulad návrhu změny ÚP s oborovými koncepčními dokumenty: 

 

Při zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Holešov byly respektovány oborové koncepční dokumenty: 

- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027 

- Národní Plán povodí Dunaje (pro období 2021 – 2027) 

 

Konkrétní požadavky na řešení Změny ÚP z těchto dokumentací  nevyplývají. 

 

2.b Soulad návrhu změny 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 

 

Změna č.1 územního plánu Holešov je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou 

definovány v § 18 a § 19 SZ.  

 

Změna č.1 vychází z koncepce platného územního plánu pouze zpřesňuje na základě nových a skutečných 

podmínek v území a požadavků Zadání Změny č.1 ÚP. 

 

Nově vymezené návrhové plochy Z č.447, Z č.517 a Z č.531 – plochy zemědělské jsou z důvodu svého účelu 

vymezeny tak, aby mohly plnit svou funkci a nedocházelo ohrožení hodnot nezastavěného území. 

 

Nově vymezená plocha zastavitelná plocha VZ č.441 – plocha výroby zemědělské je záměrně oddělena od 

zastavěného území a nedocházelo k negativnímu ovlivňování zastavěného území. 
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Nová  plocha OX č.528 – plochy občanského vybavení specifických forem určenou pro realizaci rozhledny je 

vymezena tak, aby nedošlo realizací rozhledny k ohrožení krajinného rázu. 

 

2.c Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů 

 

Změna územní plánu je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

“stavební zákon”), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími vyhláškami především vyhláškou č.501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Územní plán byl vyhodnocen z hlediska požadavků §18 odst.5. stavebního zákona, byly dopřesněny a doplněny 

definice podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití. Územní plán Holešov tak bude dostatečně řešit 

podmínky umisťování staveb v nezastavěném území dle výše uvedeného požadavku stavebního zákona a to především 

definicí podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

Typy ploch užívané ve změně č.1 jsou vymezeny v  souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. a v návaznosti na strukturu 

platného  územního plánu. 

 

Obsah podmínek pro řešené plochy s rozdílným způsobem využití je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 

obecně technických požadavcích na využívání území. 

 

2.d Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 

Změny územního plánu jsou v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů především dle §53, odst. 4, 

písm. d), poznámka pod čarou 4), zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. . 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 

ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

 zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 

léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb 

podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb.  

Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 

stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
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- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 

Zájmy ministerstva vnitra ČR 

Pro stavby a zařízení, které budou zasahovat  do perimetru RRL spoje Ministerstva vnitra ČR (Fresnelova zóna), v rámci 

příslušného správního řízení  je nutné požádat o  stanovisko Ministerstva vnitra ČR. 

 
Požadavky vyplývající z požadavků zvláštních právních předpisů jsou ve Změně č.1 územního plánu respektovány. 

 

Zájmy ochrany na úseku vodního hospodářství 

Převážná část zastavěného území k.ú. Holešov  a převážná část m.č. Všetuly se nachází v ochranném pásmu 2. 

stupně vnějším vodního zdroje JÚ Holešov a Všetuly, což je významným limitem území z hlediska ochrany podzemních 

vod. Pro povolování staveb v územních a stavebních řízeních platí požadavek na dodržení podmínek ustanovení § 24 

odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění a podmínek povolení vodoprávního úřadu odboru MěÚ Holešov z 

31.10.2007 s č.j. ŽP/24263/2007/Ve (povolení o změně rozhodnutí o PHO JÚ Holešov a Všetuly). Tyto požadavky 

budou uplatňovány pro stavby v plochách Změnou č.1 měněných i neměněných.  

Ochranné pásmo vodního zdroje je zobrazeno ve výkrese B.2.2 Koordinační výkres a  B.2.5 Technická 

infrastruktura – vodní hospodářství.  

Plochy nově vymezované změnou jsou uvedeny dále v textu  v kapitole 3.e Komplexní zdůvodnění přijatého 

řešení vč. vybrané varianty.   

 

Změna č.1 územního plánu svým řešením zachovává a nezhoršuje podmínky pro ochranu  povrchových a 

podzemních vod, není v konfliktu s ochrannými pásmy vodních zdrojů.  

 

Změna č.1 územního plánu nemění stávající síť pozemních komunikací. Nebyly navrženy nové plochy pro 

silniční dopravu, s výjimkou plochy DS č.445 pro řešení dopravy v klidu. Byly navrženy nové plochy pro dopravní 

infrastrukturu D č.427 z důvodu zkvalitnění cyklistických tras na území města.  Byly aktualizovány dopravní plochy 

s ohledem na skutečný stav v území a vytvořeny podmínky pro rozvoj silniční dopravy.  

 

Soulad návrhu změny územního plánu se stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci projednání návrhu změny 

územního plánu  je uveden v příloze č.  6 – D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. Rozpory nebyly při veřejném 

projednání řešeny. 

 

 

3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 stavebního zákona 

 

3.a Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst.4 

 

Vyhodnocení souladu  návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem  

 

Změna č. 1 Územního plánu Holešov  je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 

závazném od 01.09.2021, jak je podrobněji popsáno výše v kapitole 2, podkapitole 2.a. Soulad územního plánu s 

politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem této textové části Odůvodnění.  

Změna č. 1 Územního plánu Holešov  je zpracována v souladu s platným zněním ZÚR ZK, jak je podrobněji popsáno 

výše v kapitole 2, podkapitole 2.a. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem této textové části Odůvodnění. 

 

Vyhodnocení souladu návrhu změny územního plánu  s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území  
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Změna územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 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.b. 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 této textové části Odůvodnění.  

 

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  

Změna územního plánu je zpracována 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.c. Soulad 

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů této textové části Odůvodnění.  

 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů, případně s výsledky řešení rozporů  

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů je uvedeno výše v kapitole 2.d. Soulad návrhu změny 

územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů, případně s výsledky řešení rozporů.  Stanoviska dotčených orgánů vč. jejich vyhodnocení  jsou přílohou  této 

části odůvodnění jako příloha 6. -  D.  Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. 

 

3.b Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 

tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 

Požadavkem zadání Změny č.1 bylo vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA). 

 

Předmětná Změna č. 1 ÚP Holešov prověřila plošné a prostorové uspořádání zastavěného území a prověřila 

možné změny, včetně vymezení zastavitelných ploch. Současně bylo prověřeno funkční využití ploch v lokalitách Za 

Kozrálovem a Pod Želkovem s ohledem na zpracované územní studie a jejich výsledky. U nově navrhovaných lokalit 

jsou řešeny i případné širší vazby na navazující území zejména s ohledem na dopravní a technickou infrastrukturu a 

posouzení vhodnosti území z hlediska možnosti ovlivnění nově navrhovaných ploch hlukem. Zohledněn byl vliv 

vyhlášeného záplavového území toku Rusava v km 18,140 – 23.323. Předmětem Změny č. 1 ÚP Holešov je rovněž 

koncepce uspořádání krajiny, prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území. 

Veškeré změny v území jsou zároveň řešeny komplexně k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 

soukromých zájmů na rozvoji území se zohledněním přírodního prostředí a zabezpečení minimalizace vlivů na životní 

prostředí nebo jeho zlepšení. Pouze u jedné plochy (BI č.511 v k. ú. Holešov), která je součástí uceleného lánu 

zemědělsky využívaného, není ve vyhodnocení SEA doporučeno tuto plochu vymezovat. Tato plocha BI č.511 v lokalitě 

změny L36 byla vypuštěna na základě požadavku dotčeného orgánu ŽP KÚZK. 

Pro zjištění, zda může mít realizace navrhovaných aktivit závažné vlivy na životní prostředí, bylo provedeno 

vyhodnocení navrhovaných ploch, resp. způsobu využití území a cíle vzhledem k jednotlivým složkám životního 

prostředí. Základním východiskem je skutečnost, že při realizaci jakéhokoliv záměru budou dodrženy všechny 

povinnosti dané platnými právními předpisy. 

 

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů uvedených v posouzení hodnocení vlivu na životní 

prostředí (SEA) bylo provedeno konečné zhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, s přihlédnutím ke všem 

souvisejícím skutečnostem a bylo konstatováno, že navrhovaná Změna č. 1 Územního plánu Holešov za předpokladu 

uplatnění požadavků platné legislativy nebude znamenat nepříznivé ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí a 

lze ji doporučit. 

 

3.c Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 

 

Na základě požadavku dotčeného orgánu – Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství  

uplatněného (stanoviska ze dne 03.11.2020, č.j. KUZL 67981/2020)  v rámci projednání Zprávy o uplatňování ÚP 

Holešov v uplynulém období 2016 - 2020 byl k návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání zpracováno  

Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 1 ÚP Holešov na udržitelný rozvoj území jehož součástí bylo i 

Vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Holešov na životní prostředí.  

Stanovisko Krajského úřadu dle § 55b odst. 5 tj. stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí podle  § 

10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno krajským úřadem 08.08.2022 pod č.j. KUZL 
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65743/2022. Stanovisko je uvedeno příloze OOP  č. 8 – F. Stanovisko krajského úřadu k posouzení vlivu koncepce na 

životní prostředí. 

 

3.d Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 55b odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

 

Stanovisko Krajského úřadu dle § 55b odst. 5 tj. stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí podle  § 

10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydané krajským úřadem 08.08.2022 pod č.j. KUZL 65743/2022 

bylo souhlasné a neobsahovalo požadavky na zapracování.  

Na základě nesouhlasného koordinovaného stanoviska vydaného krajským úřadem 18.05.2022 pod č.j.: KUZL 

40503/2022 byla Změna č.1 územního plánu upravena tj. byla na základě požadavku krajského úřadu vypuštěna plocha 

BI 511, doplněna a upravena textová část odůvodnění  Změny č.1 územního plánu. K takto upravené Změně č.1 

územního plánu bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko vydané krajským úřadem 29.09.2022 pod č.j.  KUZL 

80972/2022 a bylo vydáno Stanovisko Krajského úřadu dle § 55b odst. 5. 

 

3.e Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

 

Navržené řešení Změny č.1 územního plánu, která neovlivní koncepci rozvoje města Holešov nevyžaduje řešení 

ve variantách. Řešení ploch je jednoznačně dáno vzhledem k charakteru podmínek řešeného území i úkolů daných 

schváleným zadáním. Vymezení ploch s odlišným způsobem využití a stanovení podmínek změn v jejich využití je 

provedeno v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. „O obecných požadavcích na využívání území“. Změna č.1 územního 

plánu je navržena tak, aby byl zajištěn rozvoj obce a zabezpečil uspokojení jejich současných potřeb, aniž by ohrozil 

uspokojení potřeb budoucích, přičemž se snaží o naplnění základních cílů udržitelného rozvoje. 

 

Navržené řešení změny č.1 Územního plánu Holešov je v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje. 

 

V rámci zpracování Změny č.1 územního plánu bylo nejdříve nutné platný územní plán aktualizovat nad 

aktuálním mapovým podkladem v souladu s PÚR ČR, ZÚR ZK a v souladu s aktuálními limitami ve využití území 

z čehož vyplynuly s tím spojené změny a dopřesnění.  

 

V rámci zpracování Změny č.1 územního plánu byl prověřen soulad se schválenými plány společných zařízení 

KPÚ Dobrotice, Žopy a Količín. 

 

Účinností od 1.1.2018 novely stavebního zákona a vyhlášky 500/2006 Sb. došlo k úpravě požadavků na 

zpracování územních plánů. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit názvy jednotlivých kapitol výrokové části územního 

plánu a stanovit podmínky z důvodu ochrany nezastavěného území ve smyslu §18 odst. 5 stavebního zákona. 

 

Na základě aktuální metodiky Zlínského kraje na zpracování územních plánů bylo ve vztahu k platnému 

územnímu plánu upraveno názvosloví ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

Změna č. 1 Územního plánu Holešov dále řeší: 

 

- Aktualizaci zastavěného území při zohlednění skutečného stavu v území se zahrnutím nové výstavby v původně 

návrhových zastavitelných plochách. 

- Plochy nově vymezené Změnou č.1, plochy změnou rušené (plochy původního ÚP, které jsou již stavem 

v území nebo neodpovídaly stavu v území), dále plochy, bez změny funkčního využití, u nichž se mění velikost z důvodu 

posunu, částečné realizace nebo rozdělení plochy. 

-  V souladu se stavebním zákonem u ploch veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 

veřejných prostranství byly aktualizovány požadavky na předkupní právo a vyvlastnění.  

 

Přehled lokalit změn: 

 

lokalita 

změny 

popis 

L01 změna datumu vymezení zastavěného území 

L02 stav VX se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 516, změna datumu vymezení zastavěného 

území 
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L03 stav VZ se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 423 

L04 stav VZ se mění na návrhovou plochu Z* č. 526 

L05 stav Z.1 se mění na stav Z.1 č. 424 

L06 lokalita vypuštěna 

L07 lokalita vypuštěna 

L08 lokalita vypuštěna 

L09 část návrhové zastavitelné plochy VP č. 78 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu VP č. 502 

L10 část návrhové zastavitelné plochy VP č. 78 se mění na stav VP, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L11 část návrhové zastavitelné plochy VP č. 78 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu VP č. 503 

L12 stav SO se mění na návrhovou zastavitelnou plochu VP č. 443 

L13 stav PV se mění na návrhovou plochu Z* č. 527 

L14 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou plochu R č. 530 

L15 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SP č. 521 

L16 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 545 

L17 stav SP se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 545 

L18 návrhová zastavitelná plocha SO č. 345 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SP č. 444 

L19 stav DS se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SP č. 444 

L20 stav SO se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SP č. 444 

L21 stav PV se mění na stav BI 

L22 část návrhové zastavitelné plochy V č. 76 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu V č. 537 

L23 část návrhové zastavitelné plochy DS č. 419 se mění na stav DS, zrušení zastavitelné plochy 

L24 návrhová zastavitelná plocha DS č. 420 se mění na stav DS, zrušení zastavitelné plochy 

L25 část návrhové zastavitelné plochy DS č. 419 se mění na stav PZ, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L26 část návrhové zastavitelné plochy DS č. 419 se mění na stav DS, zrušení zastavitelné plochy 

L27 část návrhové zastavitelné plochy DS č. 419 se mění na stav PZ, zrušení zastavitelné plochy 

L28 část návrhové zastavitelné plochy SP č. 60 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SP č. 514 

L29 část návrhové zastavitelné plochy SP č. 60 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OK č. 513 

L30 změna datumu vymezení zastavěného území 

L31 část návrhové zastavitelné plochy V č. 75 se mění na stav V, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L32 část návrhové zastavitelné plochy V č. 75 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu V č. 536 

L33 stav V se mění na návrhovou zastavitelnou plochu V č. 537, zrušení zastavěného území 

L34 stav V se mění na stav OV 

L35 část návrhové zastavitelné plochy V č. 76 se mění na stav OV, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L36 lokalita vypuštěna na základě požadavku dotčeného orgánu ŽP KÚZK 

L37 stav SP se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TO.1 č. 457 

L38 stav SP se mění na stav PV 

L39 stav PV se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SP č. 456 

L40 stav PV se mění na návrhovou zastavitelnou plochu D č. 458 

L41 stav OK se mění na stav OH 

L42 stav PV se mění na stav SO.2 
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L43 návrhová zastavitelná plocha PV č. 95 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO.2 č. 546 

L44 část návrhové zastavitelné plochy OK č. 405 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO.2 č. 546 

L45 část návrhové zastavitelné plochy OK č. 405 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OK č. 512 

L46 stav BH se mění na stav BI 

L47 stav PZ se mění na návrhovou zastavitelnou plochu DS č. 445 

L48 stav PV se mění na stav OV 

L49 stav PV se mění na stav SO 

L50 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 360 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

L51 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 360 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

L52 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 358 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

L53 návrhová zastavitelná plocha PV č. 359 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

L54 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 358 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

L55 stav PV se mění na stav BI 

L56 stav BH se mění na stav BI 

L57 část návrhové plochy K č. 224 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RZ č. 449 

L58 část návrhové plochy K č. 224 se mění na stav Z*, nově vymezené zastavěné území 

L59 část návrhové plochy K č. 224 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 448 

L60 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 448 

L61 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 515 

L62 část návrhové plochy K č. 224 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 515 

L63 část územní rezervy SO č. 417 se mění na územní rezervu SO č. 532 

L64 stav Z se mění na návrhovou plochu Z č. 447, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 417 

L65 část návrhové plochy K č. 161 se mění na návrhovou plochu K č. 543 

L66 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu VZ č. 441 

L67 část návrhové plochy K č. 161 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu D č. 442, vypuštění návrhu 

biokoridoru 

L68 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou plochu D č. 442, vypuštění stavu biokoridoru 

L69 část návrhové plochy K č. 161 se mění na návrhovou plochu K č. 544 

L70 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 469 

L71 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 462 

L72 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 459 

L73 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 466 

L74 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 461 

L75 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 460 

L76 stav SO se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 466 

L77 stav PV se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 466 

L78 stav SO se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 466 

L79 stav SO se mění na stav BI 

L80 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 463 

L81 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na stav Z, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezená plocha územní rezervy BI č. 498 

L82 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 467 

L83 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 464 
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L84 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 468 

L85 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 465 

L86 část návrhové plochy T* č. 277 se mění na návrhovou plochu T* č. 523 

L87 část návrhové plochy T* č. 277 se mění na návrhovou plochu T* č. 523 

L88 část návrhové plochy T* č. 278 se mění na návrhovou plochu T* č. 523 

L89 stav DS se mění na návrhovou plochu TV č. 525 

L90 stav Z se mění na návrhovou plochu TV č. 525 

L91 část návrhové plochy T* č. 278 se mění na návrhovou plochu TE č. 522 

L92 návrhová plocha T* č. 279 se mění na návrhovou plochu TE č. 279 

L93 návrhová plocha T* č. 280 se mění na návrhovou plochu TE č. 280 

L94 návrhová plocha T* č. 269 se mění na návrhovou plochu TE č. 269 

L95 stav D se mění na návrhovou plochu TV č. 525 

L96 stav WT se mění na návrhovou plochu TV č. 525 

L97 stav K se mění na návrhovou plochu TV č. 525 

L98 stav Z* se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 431 

L99 stav Z* se mění na stav BI 

L100 návrhová zastavitelná plocha BI č. 18 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

L101 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 430 

L102 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu VX č. 428 

L103 stav Z* se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 429 

L104 stav Z* se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 510 

L105 stav PV se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 510 

L106 stav BI se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 510 

L107 část návrhové plochy TV č. 295 se mění na stav Z.1 

L108 část návrhové plochy TV č. 295 se mění na stav D 

L109 návrhová plocha TV č. 294 se mění na stav K, návrh biokoridoru se mění na stav biokoridoru 

L110 návrhová plocha TV č. 293 se mění na stav Z 

L111 návrhová plocha K č. 239 se mění na návrhovou plochu K č. 505 

L112 část návrhové plochy TV č. 292 se mění na návrhovou plochu K č. 505 

L113 část návrhové plochy TV č. 292 se mění na stav WT, návrh biokoridoru se mění na stav biokoridoru 

L114 návrhová zastavitelná plocha TV č. 372 se mění na stav OS, zrušení zastavitelné plochy 

L115 návrhová plocha K č. 176 se mění na návrhovou plochu K č. 505 

L116 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RI č. 432 

L117 stav Z se mění na návrhovou plochu Z č. 517 

L118 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RI č. 518 

L119 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou plochu D č. 519 

L120 stav RI se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RZ č. 520 

L121 část návrhové zastavitelné plochy PZ č. 408 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 538 

L122 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 49 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 541 

L123 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 49 se mění na stav BH, zrušení zastavitelné plochy 

L124 část návrhové zastavitelné plochy PZ č. 408 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 538 

L125 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RI č. 529 
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L126 část návrhové zastavitelné plochy PZ č. 408 se mění na stav BH, zrušení zastavitelné plochy 

L127 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 49 se mění na stav BH, zrušení zastavitelné plochy 

L128 část návrhové zastavitelné plochy PZ č. 408 se mění na stav BH, zrušení zastavitelné plochy 

L129 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 49 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 542 

L130 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 496 

L131 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 480 

L132 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490 

L133 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 482 

L134 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 481 

L135 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 483 

L136 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 484, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 

414 

L137 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 492, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 

414 

L138 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 

414, SO 415 a PV č. 422 

L139 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 486, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 

414 

L140 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 485, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 

414 

L141 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 497 

L142 stav D se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490, vypuštění plochy územní rezervy PV č. 

422 

L143 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 485, vypuštění plochy územní rezervy PV č. 

422 

L144 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 

414 

L145 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 493 

L146 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OV č. 491 

L147 část návrhové zastavitelné plochy PV č. 334 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 493 

L148 část návrhové zastavitelné plochy PV č. 334 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490 

L149 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490 

L150 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 489 

L151 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 494 

L152 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490 

L153 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 487 

L154 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 488 

L155 stav PZ se mění na stav Z* 

L156 stav PV se mění na stav SO.2 

L157 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 487, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 

415 

L158 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 495, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 

415 

L159 vypuštění plochy územní rezervy SO č. 53, nově vymezená plocha územní rezervy BI č. 553 

L160 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RI č. 451 

L161 stav Z* se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RI č. 455, vypuštění plochy územní rezervy SO 

č. 53 
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L162 stav VX se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RI č. 455, vypuštění plochy územní rezervy SO 

č. 53 

L163 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 454 

L164 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou plochu TV č. 504, zrušení 

zastavitelné plochy, nově vymezená plocha územní rezervy BI č. 498 

L165 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 453 

L166 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 494, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 

415 

L167 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 452 

L168 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 488, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 

415 

L169 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RI č. 440 

L170 část návrhové zastavitelné plochy RZ č. 36 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RI č. 439 

L171 stav Z se mění na stav BI, nově vymezené zastavěné území 

L172 stav Z se mění na návrhovou plochu Z č. 531 

L173 stav PV se mění na stav BI 

L174 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 25 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 534 

L175 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 25 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

L176 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 25 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 535 

L177 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 25 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

L178 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 25 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

L179 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 329 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 533 

L180 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 329 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

L181 návrhová zastavitelná plocha BI č. 406 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

L182 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 329 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

L183 stav PV se mění na stav SO 

L184 stav PZ se mění na stav BI 

L185 stav PV se mění na stav BI 

L186 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 26 se mění na stav VX, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L187 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 26 se mění na stav VX, zrušení zastavitelné plochy, změna 

datumu vymezení zastavěného území 

L188 část návrhové plochy TV č. 315 se mění na stav Z 

L189 část návrhové plochy TV č. 315 se mění na stav K 

L190 část návrhové plochy TV č. 315 se mění na stav Z 

L191 část návrhové plochy TV č. 315 se mění na stav D 

L192 část návrhové plochy TV č. 314 se mění na stav WT, návrh biokoridoru se mění na stav biokoridoru 

L193 část návrhové plochy TV č. 314 se mění na návrhovou plochu K č. 506 

L194 návrhová plocha K č. 186 se mění na návrhovou plochu K č. 506 

L195 část návrhové plochy TV č. 313 se mění na stav Z 

L196 část návrhové plochy TV č. 313 se mění na stav DS 

L197 část návrhové zastavitelné plochy TV č. 361 se mění na stav DS, zrušení zastavitelné plochy 

L198 část návrhové zastavitelné plochy TV č. 361 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

L199 část návrhové zastavitelné plochy TV č. 361 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 
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L200 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RX č. 437 

L201 návrhová zastavitelná plocha RX č. 404 se mění na stav RX, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L202 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu VZ č. 433 

L203 stav L se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OX č. 528 

L204 návrhová zastavitelná plocha BI č. 29 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy, nově vymezené 

zastavěné území 

L205 stav D se mění na stav PV, nově vymezené zastavěné území 

L206 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 435 

L207 stav L se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RI č. 434 

L208 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RI č. 508 

L209 návrhová zastavitelná plocha VX č. 65 se mění na stav VX, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L210 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 436 

L211 stav BI se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SX č. 509 

L212 stav PZ se mění na stav PV 

L213 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L214 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L215 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L216 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L217 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L218 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L219 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L220 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L221 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 501 

L222 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 499 

L223 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L224 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L225 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L226 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L227 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L228 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L229 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 500 

L230 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L231 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 
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L232 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L233 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy 

L234 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy 

L235 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L236 nově vymezené zastavěné území 

L237 nově vymezené zastavěné území 

L238 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L239 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L240 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L241 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L242 část návrhové zastavitelné plochy TV č. 253 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 499 

L243 část návrhové zastavitelné plochy TV č. 253 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

L244 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy 

L245 část návrhové zastavitelné plochy RZ č. 36 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RZ č. 438 

L246 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490 

L247 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu D č. 427 

L248 část návrhové plochy T* č. 277 se mění na návrhovou plochu TE č. 522 

L249 návrhová plocha TE č. 274 se mění na stav Z 

L250 návrhová plocha K č. 303 se mění na návrhovou plochu K č. 548 

L251 návrhová plocha TE č. 273 se mění na návrhovou plochu K č. 548 

L252 návrhová plocha K č. 237 se mění na návrhovou plochu K č. 548 

L253 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na stav Z 

L254 stav Z se mění na návrhovou plochu K č. 549 

L255 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na návrhovou plochu K č. 549 

L256 návrhová plocha K č. 203 se mění na návrhovou plochu K č. 549 

L257 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na stav Z 

L258 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na stav WT 

L259 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na stav Z 

L260 návrhová plocha K č. 152 se mění na návrhovou plochu K č. 547 

L261 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na stav D 

L262 návrhová plocha TE č. 271 se mění na návrhovou plochu K č. 547 

L263 návrhová plocha TE č. 68 se mění na stav Z 

L264 návrhová zastavitelná plocha TE č. 71 se mění na stav Z, zrušení zastavitelné plochy 

L265 návrhová plocha P č. 124 se mění na stav P, návrh biocentra se mění na stav biocentra 

L266 návrhová zastavitelná plocha D č. 86 se mění na stav D, zrušení zastavitelné plochy 

L267 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 28 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 551 

L268 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 28 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

L269 návrhová zastavitelná plocha OS č. 39 se mění na stav OS, zrušení zastavitelné plochy, nově vymezené 

zastavěné území 

L270 část návrhové zastavitelné plochy PV č. 97 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 
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L271 část návrhové zastavitelné plochy PV č. 97 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L272 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 22 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 540 

L273 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 22 se mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L274 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 22 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 539 

L275 návrhová zastavitelná plocha TV č. 347 se mění na stav TV, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

L276 návrhová zastavitelná  plocha PV č. 342 se mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

 

Jednotlivé lokality změn jsou popsány a zobrazeny ve výrokové výkresové části Změny č.1 územního plánu 

Holešov. Do změn nejsou zahrnuty plochy, které byly změněny aktualizací mapového podkladu, protože fakticky 

nedochází ke změně a je měněna pouze výměra takovéto plochy. 

 

Vypuštěním celých či částí ploch pro VPS a VPO ve Změně č.1 dochází ke zrušení práva vyvlastnění pro lokality: 

L23-27, L65, L67, L69, L86-88, L91-94, L107-115, L188-191, L192-199, L248-253, L255, L257-266. 

 

Změna č.1 vymezuje plochy pro VPS a VPO zařazených do ploch pro vyvlastnění pro lokality: 

L65, L69, L86-97, L111, L112, L115, L193, L194, L247, L248, L250-252, L260, L262. 

 

Přehled lokalit změn včetně odůvodnění navrhované změny: 

 

lokalita 

změny 

popis odůvodnění 

L01 změna datumu vymezení zastavěného území Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L02 stav VX se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 516, změna datumu vymezení 

zastavěného území 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Požadavkem zadání Změny č.1 bylo 

řešení navazujících pozemků p.č. 112/1 a 112/3 k.ú. 

Dobrotice. Krajský úřad Zlínského kraje zrušil 

rozhodnutím ze dne 29.06.2018  opatření obecné 

povahy č. 1/2016 Územní plán Holešov v části 

vymezení zastavěného území ve vztahu k pozemkům 

p.č. 112/1 a 112/3 k.ú. Dobrotice a současně i 

funkční využití těchto pozemků jako ploch 

zemědělských (Z). Tyto pozemky jsou ve Změně č. 1 

vymezeny jako stávající plochy bydlení a v této 

souvislosti je jako návrhová plocha bydlení řešena i 

plocha č. 516, neboť je nově vymezenou plochou 

bydlení obklopena. Na pozemku plochy 516  se více 

jak 30 let nenachází žádná stavba. 

L03 stav VZ se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 423 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavků vlastníků pozemků)  a ze stavu v území. 

Předpokládá se zástavba rodinnými domy podél 

místní komunikace. Jedná se o změnu plochy 

bývalého zahradnictví na plochu pro bydlení. Plocha 

navazuje na stávající  zástavbu rodinných domů, je 

dopravně napojena, je v zastavěném území. 

L04 stav VZ se mění na návrhovou plochu Z* č. 

526 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Plocha určená pro zahradu 

k rodinnému bydlení v návaznosti na plochu Z.1 Tato 

plocha byla takto vymezena z důvodu, že se nachází 

v zastavěném území a jedná se o zbývající část 

původního areálu zahradnictví a přímo navazuje na 

plochu BI č. 423. 
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L05 stav Z.1 se mění na stav Z.1 č. 424 Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka pozemků na realizaci vodní 

plochy)   a ze stavu v území. . Změnou je řešeno pouze 

upravení podmínek využití této plochy z malé vodní 

plochy  do 100m2 na  plochu do 200m2. 

L09 část návrhové zastavitelné plochy VP č. 78 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu VP č. 

502 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L10 část návrhové zastavitelné plochy VP č. 78 se 

mění na stav VP, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L11 část návrhové zastavitelné plochy VP č. 78 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu VP č. 

503 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L12 stav SO se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu VP č. 443 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1( 

z požadavku vlastníka Nestlé Česko s.r.o.) a ze stavu 

v území. Doplnění stabilizované plochy VP. 

L13 stav PV se mění na návrhovou plochu Z* č. 

527 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 

(z požadavku vlastníka) a ze stavu v území. 

L14 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu R č. 530 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 

(z požadavku vlastníka) a ze stavu v území. Plocha je 

navržena pro rybářství  a související činnosti. 

L15 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu SP č. 521 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 

(z požadavku vlastníka) a ze stavu v území. 

V současné době již probíhá stavebně správní řízení 

na dopravní a technickou infrastrukturu v území. 

Pozemek dle KN je již evidován jako ostatní plocha. 

Vodní plocha na pozemku se  fyzicky již nevyskytuje. 

L16 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 545 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 

(z požadavku vlastníka) a ze stavu v území. Zajištění 

obsluhy území.  Fyzicky se na pozemku vodní plocha 

nevyskytuje. 

L17 stav SP se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 545 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 

(z požadavku vlastníka) a ze stavu v území. Zajištění 

obsluhy území. Plocha je navržena v souvislosti se 

zajištěním dopravní dostupnosti nově navrhované 

plochy výrobní SP 521. 

L18 návrhová zastavitelná plocha SO č. 345 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu SP č. 

444 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 

(z požadavku vlastníka) a ze stavu v území. Rozšíření 

stabilizované plochy SP a zmenšení stabilizovaných 

ploch SO. Pozitivní minimalizace bydlení 

v sousedství ploch smíšených výrobních. 

L19 stav DS se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu SP č. 444 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 

(z požadavku vlastníka) a ze stavu v území. 

L20 stav SO se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu SP č. 444 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 

(z požadavku vlastníka) a ze stavu v území. Rozšíření 

stabilizované plochy SP a zmenšení stabilizovaných 

ploch SO. Pozitivní minimalizace bydlení v 

sousedství ploch smíšených výrobních. 

L21 stav PV se mění na stav BI Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. 

L22 část návrhové zastavitelné plochy V č. 76 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu V č. 

537 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L23 část návrhové zastavitelné plochy DS č. 419 se 

mění na stav DS, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 
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L24 návrhová zastavitelná plocha DS č. 420 se 

mění na stav DS, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L25 část návrhové zastavitelné plochy DS č. 419 se 

mění na stav PZ, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L26 část návrhové zastavitelné plochy DS č. 419 se 

mění na stav DS, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L27 část návrhové zastavitelné plochy DS č. 419 se 

mění na stav PZ, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L28 část návrhové zastavitelné plochy SP č. 60 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu SP č. 

514 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Původní plocha SP 60 je rozdělena na 

základě požadavku vlastníka na SP 514 a  nově 

vymezovanou plochou OK 513. U plochy 514 se 

funkční využití nemění. 

L29 část návrhové zastavitelné plochy SP č. 60 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu OK 

č. 513 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 

(z požadavku vlastníků pozemků) a ze stavu v území. 

Požadavkem vlastníka bylo část původní plochy 

SP60 nově vymezit jako návrhovou plochu  

občanského vybavení – komerční zařízení. Jedná se 

pouze o změnu funkčního využití plochy, která se 

nachází  v zastavěném území. 

L30 změna datumu vymezení zastavěného území Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L31 část návrhové zastavitelné plochy V č. 75 se 

mění na stav V, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L32 část návrhové zastavitelné plochy V č. 75 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu V č. 

536 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L33 stav V se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu V č. 537, zrušení zastavěného území 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L34 stav V se mění na stav OV Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L35 část návrhové zastavitelné plochy V č. 76 se 

mění na stav OV, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L36 
 

Lokalita vypuštěna na základě požadavku dotčeného 

orgánu ŽP KÚZK. 

L37 stav SP se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu TO.1 č. 457 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny 

č.1(z požadavku vlastníka) a ze stavu v území. Jedná 

se o změnu funkčního využití v části  stávajícího 

průmyslového areálu. 

L38 stav SP se mění na stav PV Změna vyplývá ze stavu v území. Území je využíváno 

jako veřejné prostranství – chodník. 

L39 stav PV se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu SP č. 456 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka) a ze stavu v území. Záměrem 

vlastníka je přístavba skladovací  haly ke stávajícímu 

výrobnímu objektu. Jedná se o rozšíření stávajícího 

průmyslového areálu. 

L40 stav PV se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu D č. 458 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 

(z požadavku vlastníka) a ze stavu v území. Jedná se 

o rozšíření stávající řadové zástavby garáží. 
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L41 stav OK se mění na stav OH Změna vyplývá ze stavu v území. V lokalitě L41 byla 

řešena změna využití části plochy občanského 

vybavení – komerční zařízení (OK) na plochu 

občanského vybavení - veřejná pohřebiště a 

související služby (OH). Jedná se o část pozemku p.č. 

1350/2 k.ú. Holešov, která byla územním plánem 

nepřesně vymezena jako stávající plochy OK, 

přičemž  ve skutečnosti  se jedná o součást plochy 

městského hřbitova. Plocha hřbitova je od stávající 

plochy OK oddělena zděným plotem. Změnou 

územního plánu je pouze respektováno stávající 

využití území. 

 

 

L42 stav PV se mění na stav SO.2 Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. 

L43 návrhová zastavitelná plocha PV č. 95 se mění 

na návrhovou zastavitelnou plochu SO.2 č. 

546 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov) a ze stavu v území. 

Záměrem města je rozšíření možností  využití této 

plochy. Jedná se pouze o změnu funkčního využití  

v zastavěném území. 

L44 část návrhové zastavitelné plochy OK č. 405 

se mění na návrhovou zastavitelnou plochu 

SO.2 č. 546 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1  (z 

požadavku vlastníka na umožnění bydlení v bytových 

domech) a ze stavu v území. Jedná se pouze o změnu 

funkčního využití části původně navržené plochy OK 

405.  S ohledem na nově vymezenou  plochu SO.2 

546 a její ucelenost byly pozemky 1362/1 a 1382 k.ú. 

Holešov zahrnuty do této plochy, neboť umožňuje jak 

občanskou vybavenost, tak bydlení v bytových 

domech. 

 

L45 část návrhové zastavitelné plochy OK č. 405 

se mění na návrhovou zastavitelnou plochu 

OK č. 512 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Jedná se pouze o zmenšení původní 

plochy OK 405 z důvodu nově vymezené plochy SO.2 

546. 

L46 stav BH se mění na stav BI Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Pozemek je již přičleněn k rodinnému 

domu. 

L47 stav PZ se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu DS č. 445 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov na plochu umožňující 

podzemní garáže) a ze stavu v území. Jedná se o 

doplnění ploch pro dopravní infrastrukturu 

v zastavěném území. 

L48 stav PV se mění na stav OV Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Realizovaná kaplička. 

L49 stav PV se mění na stav SO Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka) a ze stavu v území. 

L50 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 360 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L51 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 360 se 

mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L52 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 358 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L53 návrhová zastavitelná plocha PV č. 359 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 
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L54 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 358 se 

mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L55 stav PV se mění na stav BI Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L56 stav BH se mění na stav BI Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov) a ze stavu v území. 

L57 část návrhové plochy K č. 224 se mění na 

návrhovou zastavitelnou plochu RZ č. 449 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka) a ze stavu v území. Nově 

navrhovaná plocha RZ doplňuje stávající plochy RZ. 

L58 část návrhové plochy K č. 224 se mění na stav 

Z*, nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Jedná se o zbývající část pozemku 

severně od nově navržené plochy BI 448. Plocha BI 

je navržena v nezbytně nutném rozsahu. 

L59 část návrhové plochy K č. 224 se mění na 

návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 448 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku vlastníka na plochu umožňující výstavbu 

RD) a ze stavu v území. 

L60 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 448 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka na plochu umožňující výstavbu 

RD) a ze stavu v území. 

L61 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 515 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (v 

souvislosti s vymezením nové plochy bydlení pro její 

dopravní obsluhu) a ze stavu v území. 

L62 část návrhové plochy K č. 224 se mění na 

návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 515 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (v 

souvislosti s vymezením nové plochy bydlení pro její 

dopravní obsluhu) a ze stavu v území. 

L63 část územní rezervy SO č. 417 se mění na 

územní rezervu SO č. 532 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Dochází ke zmenšení původní plochy 

územní rezervy SO č. 417 z důvodu nově vymezené 

plochy Z447. 

L64 stav Z se mění na návrhovou plochu Z č. 447, 

vypuštění plochy územní rezervy SO č. 417 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka pozemku na plochu umožňující 

využití pro zahradu, sad a stavbu pro uskladnění 

výpěstků)  a ze stavu v území. 

L65 část návrhové plochy K č. 161 se mění na 

návrhovou plochu K č. 543 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Důvodem je  rozdělení původní plochy 

K 161 nově navrhovanou plochou D 442 pro 

zajištění dopravní obsluhy plochy VZ 441. 

L66 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu VZ č. 441 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka pozemku na vymezení plochy 

pro zemědělskou živočišnou výrobu)  a ze stavu v 

území. Plocha se nachází v nezastavěném území 

avšak   navazuje na již oplocené pozemky využívané 

jako sad. 

L67 část návrhové plochy K č. 161 se mění na 

návrhovou zastavitelnou plochu D č. 442, 

vypuštění návrhu biokoridoru 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Plocha je vymezena pro zajištění 

dopravní obslužnosti nově navržené plochy  VZ 441. 

L68 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu D č. 442, vypuštění stavu biokoridoru 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Plocha je vymezena pro zajištění 

dopravní obslužnosti nově navržené plochy  VZ 441. 

L69 část návrhové plochy K č. 161 se mění na 

návrhovou plochu K č. 544 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Důvodem je  rozdělení původní plochy 

K 161 nově navrhovanou plochou D 442 pro 

zajištění dopravní obsluhy plochy VZ 441. 

L70 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 

469 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území.  
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L71 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

462 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území.. 

L72 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

459 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L73 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 

466 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L74 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

461 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L75 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

460 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L76 stav SO se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 466 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L77 stav PV se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 466 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov) , Územní studie Holešov 

–  lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L78 stav SO se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 466 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L79 stav SO se mění na stav BI Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L80 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

463 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L81 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na stav Z, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezená plocha územní rezervy BI č. 

498 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L82 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 

467 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L83 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

464 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L84 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 

468 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L85 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

465 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

L86 část návrhové plochy T* č. 277 se mění na 

návrhovou plochu T* č. 523 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L87 část návrhové plochy T* č. 277 se mění na 

návrhovou plochu T* č. 523 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L88 část návrhové plochy T* č. 278 se mění na 

návrhovou plochu T* č. 523 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 
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L89 stav DS se mění na návrhovou plochu TV č. 

525 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L90 stav Z se mění na návrhovou plochu TV č. 525 Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L91 část návrhové plochy T* č. 278 se mění na 

návrhovou plochu TE č. 522 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L92 návrhová plocha T* č. 279 se mění na 

návrhovou plochu TE č. 279 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L93 návrhová plocha T* č. 280 se mění na 

návrhovou plochu TE č. 280 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L94 návrhová plocha T* č. 269 se mění na 

návrhovou plochu TE č. 269 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L95 stav D se mění na návrhovou plochu TV č. 525 Změna vyplývá z Plánu a rozvoje vodovodů a 

kanalizací ZK a  stavu v území. 

L96 stav WT se mění na návrhovou plochu TV č. 

525 

Změna vyplývá z Plánu a rozvoje vodovodů a 

kanalizací ZK a  stavu v území. 

L97 stav K se mění na návrhovou plochu TV č. 525 Změna vyplývá z Plánu a rozvoje vodovodů a 

kanalizací ZK a  stavu v území. 

L98 stav Z* se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 431 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka)  a ze stavu v území. Doplnění 

proluky ve stávající zástavbě RD. 

L99 stav Z* se mění na stav BI Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L100 návrhová zastavitelná plocha BI č. 18 se mění 

na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L101 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 430 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka pozemku na plochu pro 

výstavbu RD) a ze stavu v území. Plocha navazuje na 

zastavěné území. 

L102 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu VX č. 428 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku vlastníků pozemků na plochu umožňující 

chov hospodářských zvířat pro vlastní potřebu) a ze 

stavu v území. Plocha navazuje na zastavěné území a 

pozemky s RD vlastníků. 

L103 stav Z* se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 429 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka pozemku na plochu umožňující 

výstavbu RD) a ze stavu v území. V protilehlé ploše 

zemědělské výroby areálu farmy se nachází stávající 

rodinný dům farmáře, vzniká předpoklad 

oboustranné zástavby rodinných domů. 

L104 stav Z* se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 510 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Vytvoření dostatečného prostoru pro 

veřejné prostranství zajišťující obslužnost pro plochy 

BI429, Z, PV a VZ. 

L105 stav PV se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 510 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Vytvoření dostatečného prostoru pro 

veřejné prostranství zajišťující obslužnost pro plochy 

BI429, Z, PV a VZ. 

L106 stav BI se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 510 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Vytvoření dostatečného prostoru pro 
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veřejné prostranství zajišťující obslužnost pro plochy 

BI429, Z, PV a VZ. 

L107 část návrhové plochy TV č. 295 se mění na 

stav Z.1 

Změna vyplývá z realizace záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Prusinovice do Tučap. 

L108 část návrhové plochy TV č. 295 se mění na 

stav D 

Změna vyplývá z realizace záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Prusinovice do Tučap 

L109 návrhová plocha TV č. 294 se mění na stav K, 

návrh biokoridoru se mění na stav biokoridoru 

Změna vyplývá z realizace záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Prusinovice do Tučap 

L110 návrhová plocha TV č. 293 se mění na stav Z Změna vyplývá z realizace záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Prusinovice do Tučap 

L111 návrhová plocha K č. 239 se mění na 

návrhovou plochu K č. 505 

Změna vyplývá z realizace záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Prusinovice do Tučap 

L112 část návrhové plochy TV č. 292 se mění na 

návrhovou plochu K č. 505 

Změna vyplývá z realizace záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Prusinovice do Tučap 

L113 část návrhové plochy TV č. 292 se mění na 

stav WT, návrh biokoridoru se mění na stav 

biokoridoru 

Změna vyplývá z realizace záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Prusinovice do Tučap 

L114 návrhová zastavitelná plocha TV č. 372 se 

mění na stav OS, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá z realizace záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Prusinovice do Tučap 

L115 návrhová plocha K č. 176 se mění na 

návrhovou plochu K č. 505 

Změna vyplývá z realizace záměru kanalizačního 

sběrače z obce Prusinovice do Tučap. 

L116 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu RI č. 432 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku vlastníka pozemku na plochu pro rodinou 

rekreaci) a ze stavu v území. 

L117 stav Z se mění na návrhovou plochu Z č. 517 Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku vlastníka pozemku na plochu umožňující 

oplocení, sad, zahradu) a ze stavu v území. 

L118 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu RI č. 518 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.11 (z 

požadavku vlastníka pozemku) a ze stavu v území. 

Pro realizaci této plochy je nutné realizovat a 

vymezit plochu pro dopravní infrastrukturu.  

S ohledem na požadavky města Holešova a uživatelů 

ploch rekreace (RI, RZ) na vymezování ploch 

rekreace (RI, RZ) a stavem v území je třeba se nad 

využíváním těchto ploch zabývat komplexně a 

koncepčně pro celé řešené území územního plánu 

města Holešov. Toto nelze obsáhnout v rámci 

pořízení Změny č.1. Koncepci komplexního řešení a 

využití ploch rekreace (RI a RZ) bude nutno řešit v 

rámci pořízení nového územního plánu Holešov. 

L119 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu D č. 519 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Pro realizaci plochy RI č. 518 je nutné 

realizovat a vymezit plochu pro dopravní 

infrastrukturu.  

L120 stav RI se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu RZ č. 520 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. Plocha RZ je navržena z důvodu 

nemožnosti zajistit ve stávající  ploše RI dostatečně 

kapacitní komunikaci pro zajištění obsluhy plochy. 

V lokalitě jsou stísněné podmínky pro dopravní 

obslužnost území. 

Jedná se o část území lokality Střelnice (Za Oborou), 

které bylo  původním územním plánem schváleným 

v roce  2000 vymezeno rovněž jako plocha RZ. 

Územním plánem, který nabyl účinnosti v r. 2016 

byla plocha nově vymezena jako RI. Tato část území 

je ze západní strany neprůjezdná (je zde pouze 
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průchod o šíři 1,9m)  a z východu navazuje na 

komunikaci zpřístupňující další území vymezené jako 

plocha RI (území mezi zámeckou oborou a tokem 

Rusava).  Dopravní obslužnost řešeného území je 

zajištěna pouze účelovou komunikací, která je 

současně  frekventovanou  cyklostrasou a 

vycházkovou trasou spojující Holešov a MČ 

Dobrotice. Pozemek na němž je komunikace  (je 

vymezen jako plocha veřejných prostranství 

s převahou zpevněných ploch), která zpřístupňuje 

navazující pozemky řešeného území nyní vymezené 

jako RI,  má šíři pouze 3m (tj. šíře mezi oborní zdí a 

ploty vlastníků navazujících pozemků). Oborní zeď 

tvoří hranici zámecké obory a  je součástí městské 

památkové rezervace. Z tohoto důvodu není možné   

komunikaci tímto směrem rozšířit.  Za současných 

dopravních podmínek je při vjezdu automobilů  na 

komunikaci průchod pěších nebo průjezd cyklistů 

prakticky znemožněn.  Požadavek města na změnu 

funkčního využití z ploch RI na RZ vyplývá ze 

zkušeností posledního období (po vydání územního 

plánu, tedy po r. 2016), kdy v plochách rodinné 

rekreace (RI) dochází k výstavbě „rekreačních 

objektů“, které mají charakter rodinných domů a  

k trvalému bydlení také slouží. S trvalým bydlením 

jsou pak zvyšovány další nároky vlastníků na 

zajištění obslužnosti území (odpady, doprava, 

inženýrské sítě,  poštovní služby,  atd.). Trvalé 

bydlení v lochách RI nelze vyloučit, neboť jej  

umožňuje § 10  zákona č. 133/2000Sb., o evidenci 

obyvatel. V současné době se  v této části území 

nachází zahrady s objekty zapsanými do katastru 

nemovitostí do  30m2. Záměrem  města je tedy 

zachovat charakter území a tím i zajistit  bezpečnost 

dopravy v území, což lze považovat za veřejný zájem. 

Navazující území, které není změnou ÚP řešeno 

zůstává vymezeno jako plocha RI a to vzhledem 

k tomu, že toto území je dopravně napojeno na 

komunikaci, která je průjezdná a pozemek na němž 

se komunikace nachází je oproti řešenému území 

širší (má 4m). 

S ohledem na požadavky města Holešova a uživatelů 

ploch rekreace (RI, RZ) na vymezování ploch 

rekreace (RI, RZ) a stavem v území je třeba se nad 

využíváním těchto ploch zabývat komplexně a 

koncepčně pro celé řešené území územního plánu 

města Holešov. Toto nelze obsáhnout v rámci 

pořízení Změny č.1. Koncepci komplexního řešení a 

využití ploch rekreace (RI a RZ) bude nutno řešit v 

rámci pořízení nového územního plánu Holešov. 

L121 část návrhové zastavitelné plochy PZ č. 408 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 

538 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L122 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 49 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 

541 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 
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L123 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 49 se 

mění na stav BH, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L124 část návrhové zastavitelné plochy PZ č. 408 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 

538 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L125 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu RI č. 529 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku vlastníka pozemku na plochu rodinné 

rekreace)  a ze stavu v území.  

S ohledem na požadavky města Holešova a uživatelů 

ploch rekreace (RI, RZ) na vymezování ploch 

rekreace (RI, RZ) a stavem v území je třeba se nad 

využíváním těchto ploch zabývat komplexně a 

koncepčně pro celé řešené území územního plánu 

města Holešov. Toto nelze obsáhnout v rámci 

pořízení Změny č.1. Koncepci komplexního řešení a 

využití ploch rekreace (RI a RZ) bude nutno řešit v 

rámci pořízení nového územního plánu Holešov. 

L126 část návrhové zastavitelné plochy PZ č. 408 se 

mění na stav BH, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L127 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 49 se 

mění na stav BH, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L128 část návrhové zastavitelné plochy PZ č. 408 se 

mění na stav BH, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L129 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 49 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 

542 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L130 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 

496 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L131 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

480 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1, 

Územní studie Holešov –  lokalita Pod Želkovem (SO 

51, SO52, PV 334) a ze stavu v území. 

L132 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 

490 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L133 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

482 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L134 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

481 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L135 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

483 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L136 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 484, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 414 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L137 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PZ č. 492, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 414 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  
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lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L138 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 490, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 414, SO 415 a PV č. 422 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L139 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 486, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 414 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1, 

Územní studie Holešov –  lokalita Pod Želkovem (SO 

414, SO415, PV 422) a ze stavu v území. 

L140 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 485, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 414 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L141 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 

497 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L142 stav D se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 490, vypuštění plochy územní 

rezervy PV č. 422 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L143 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 485, vypuštění plochy územní 

rezervy PV č. 422 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L144 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 490, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 414 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L145 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 

493 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L146 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu OV 

č. 491 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L147 část návrhové zastavitelné plochy PV č. 334 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 

493 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L148 část návrhové zastavitelné plochy PV č. 334 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 

490 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L149 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 490 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L150 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

489 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L151 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 

494 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  
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lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L152 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 

490 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L153 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

487 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L154 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

488 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 

L155 stav PZ se mění na stav Z* Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov) a ze stavu v území. 

L156 stav PV se mění na stav SO.2 Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. 

L157 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 487, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 415 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L158 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PZ č. 495, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 415 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L159 vypuštění plochy územní rezervy SO č. 53, 

nově vymezená plocha územní rezervy BI č. 

553 

Změna vyplývá z návaznosti na řešení lokality Pod 

Želkovem a ze změny funkčního využití navazujících 

pozemků. 

L160 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu RI č. 451 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku žadatele na vymezení plochy pro 

rodinnou rekreaci  za účelem výstavby rekreačního 

objektu) a ze stavu v území.  

 

S ohledem na požadavky města Holešova a uživatelů 

ploch rekreace (RI, RZ) na vymezování ploch 

rekreace (RI, RZ) a stavem v území je třeba se nad 

využíváním těchto ploch zabývat komplexně a 

koncepčně pro celé řešené území územního plánu 

města Holešov. Toto nelze obsáhnout v rámci 

pořízení Změny č.1. Koncepci komplexního řešení a 

využití ploch rekreace (RI a RZ) bude nutno řešit v 

rámci pořízení nového územního plánu Holešov. 

L161 stav Z* se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu RI č. 455, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 53 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku žadatelů na vymezení plochy pro 

rodinnou rekreaci  za účelem výstavby rekreačního 

objektu) a ze stavu v území.  

 

S ohledem na požadavky města Holešova a uživatelů 

ploch rekreace (RI, RZ) na vymezování ploch 

rekreace (RI, RZ) a stavem v území je třeba se nad 

využíváním těchto ploch zabývat komplexně a 

koncepčně pro celé řešené území územního plánu 

města Holešov. Toto nelze obsáhnout v rámci 

pořízení Změny č.1. Koncepci komplexního řešení a 

využití ploch rekreace (RI a RZ) bude nutno řešit v 

rámci pořízení nového územního plánu Holešov. 
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L162 stav VX se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu RI č. 455, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 53 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 z 

požadavku vlastníků na plochu pro rodinnou 

rekreaci) a ze stavu v území. Z důvodu vymezení 

návrhové plochy RI č. 455 a  vymezením navazujících 

nových ploch pro bydlení v lokalitě Pod Želkovem 

bylo nutné upravit vymezení územní rezervy SO č.53 

tak, aby odpovídala nové koncepci využití území. 

Vymezení územní rezervy nebylo možno ponechat 

v původním rozsahu s původním využitím. 

 

S ohledem na požadavky města Holešova a uživatelů 

ploch rekreace (RI, RZ) na vymezování ploch 

rekreace (RI, RZ) a stavem v území je třeba se nad 

využíváním těchto ploch zabývat komplexně a 

koncepčně pro celé řešené území územního plánu 

města Holešov. Toto nelze obsáhnout v rámci 

pořízení Změny č.1. Koncepci komplexního řešení a 

využití ploch rekreace (RI a RZ) bude nutno řešit v 

rámci pořízení nového územního plánu Holešov. 

L163 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PZ č. 454 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov) a ze stavu v území. 

L164 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se 

mění na návrhovou plochu TV č. 504, zrušení 

zastavitelné plochy, nově vymezená plocha 

územní rezervy BI č. 498 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Za Kozrálovem (SO 57) a ze stavu v území. 

Plocha je  navržena pro technickou infrastrukturu 

lokality. 

L165 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PZ č. 453 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov) a ze stavu v území. 

L166 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PZ č. 494, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 415 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L167 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PZ č. 452 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov) a ze stavu v území. 

L168 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 488, vypuštění plochy územní 

rezervy SO č. 415 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO415, PV 422) a 

ze stavu v území. 

L169 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu RI č. 440 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku vlastníka pozemku na plochu pro 

výstavbu rekreačního objektu)  a ze stavu v území.  

S ohledem na požadavky města Holešova a uživatelů 

ploch rekreace (RI, RZ) na vymezování ploch 

rekreace (RI, RZ) a stavem v území je třeba se nad 

využíváním těchto ploch zabývat komplexně a 

koncepčně pro celé řešené území územního plánu 

města Holešov. Toto nelze obsáhnout v rámci 

pořízení Změny č.1. Koncepci komplexního řešení a 

využití ploch rekreace (RI a RZ) bude nutno řešit v 

rámci pořízení nového územního plánu Holešov. 

L170 část návrhové zastavitelné plochy RZ č. 36 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu RI č. 

439 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka pozemku na vymezení plochy RI 

a sjednocení tak funkčního využití s navazujícími 

pozemky, které rovněž vlastní) a ze stavu v území.  

S ohledem na požadavky města Holešova a uživatelů 

ploch rekreace (RI, RZ) na vymezování ploch 

rekreace (RI, RZ) a stavem v území je třeba se nad 
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využíváním těchto ploch zabývat komplexně a 

koncepčně pro celé řešené území územního plánu 

města Holešov. Toto nelze obsáhnout v rámci 

pořízení Změny č.1. Koncepci komplexního řešení a 

využití ploch rekreace (RI a RZ) bude nutno řešit v 

rámci pořízení nového územního plánu Holešov. 

L171 stav Z se mění na stav BI, nově vymezené 

zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

Krajský úřad Zlínského kraje zrušil rozhodnutím ze 

dne 29.06.2018  opatření obecné povahy č. 1/2016 

Územní plán Holešov v části vymezení zastavěného 

území ve vztahu k pozemkům p.č. 112/1 a 112/3 k.ú. 

Dobrotice a současně i funkční využití těchto 

pozemků jako ploch zemědělských (Z). Tyto pozemky 

jsou ve Změně č. 1 vymezeny jako stávající plochy 

bydlení. 

L172 stav Z se mění na návrhovou plochu Z č. 531 Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku vlastníků pozemků na plochu umožňující 

využití pro zahradu, oplocení a stavbu pro 

obhospodařování zahrady)  a ze stavu v území. 

L173 stav PV se mění na stav BI Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov) a ze stavu v území. 

L174 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 25 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

534 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy BI č.25 a aktualizace mapového podkladu. 

L175 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 25 se 

mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy BI č.25 a aktualizace mapového podkladu. 

L176 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 25 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

535 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy BI č.25 a aktualizace mapového podkladu. 

L177 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 25 se 

mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy BI č.25 a aktualizace mapového podkladu. 

L178 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 25 se 

mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy BI č.25 a aktualizace mapového podkladu. 

L179 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 329 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

533 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L180 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 329 se 

mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L181 návrhová zastavitelná plocha BI č. 406 se 

mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L182 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 329 se 

mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L183 stav PV se mění na stav SO Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov) a ze stavu v území. 

L184 stav PZ se mění na stav BI Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku města Holešov) a ze stavu v území. 

L185 stav PV se mění na stav BI Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. 

L186 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 26 se 

mění na stav VX, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Plocha pro bydlení byla vymezena  v Územním plánu 

města Holešov od r. 2006  i v  navazujícím Územním 

plánu Holešov, který nabyl účinnosti 19.03.2016. 

Následně Krajský úřad Zlínského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství, odd. vodního 

hospodářství stanovilo opatřením obecné povahy 

písemností ze dne 15.04.2016 č.j.  KUZL 25968/2016 
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záplavové území toku Rusava a vymezilo aktivní zónu 

záplavového území toku Rusavy v úseku do nějž 

spadá i předmětná plocha BI 26. Dle tohoto 

dokumentu cca na ½ plochy BI26 je vymezena  

aktivní zóna Rusavy a na zbývající části je plocha 

záplavového území Q100.    Po dobu vymezení plochy 

BI 26 nebyla zde realizována žádná stavba pro 

bydlení. Změna vyplývá ze stavu v území a 

vyhlášením záplavového území. Vyhlášením 

záplavového území bylo znemožněno realizovat 

v tomto území stavby pro bydlení, proto byla plocha 

BI č.26  vypuštěna. Je respektován stávající stav 

v území, kdy je v katastru nemovitostí na pozemku 

p.č.  st. 548, k.ú. Dobrotice evidována zemědělská 

stavba. 

L187 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 26 se 

mění na stav VX, zrušení zastavitelné plochy, 

změna datumu vymezení zastavěného území 

Změna vyplývá ze stavu v území a vyhlášením 

záplavového území. Vyhlášením záplavového území 

bylo znemožněno realizovat v tomto území stavby pro 

bydlení, proto byla plocha BI č.26  vypuštěna. Je 

respektován stávající stav v území, kdy je v katastru 

nemovitostí na pozemku p.č.  st. 548, k.ú. Dobrotice 

evidována zemědělská stavba. 

L188 část návrhové plochy TV č. 315 se mění na 

stav Z 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 

L189 část návrhové plochy TV č. 315 se mění na 

stav K 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 

L190 část návrhové plochy TV č. 315 se mění na 

stav Z 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 

L191 část návrhové plochy TV č. 315 se mění na 

stav D 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 

L192 část návrhové plochy TV č. 314 se mění na 

stav WT, návrh biokoridoru se mění na stav 

biokoridoru 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 

L193 část návrhové plochy TV č. 314 se mění na 

návrhovou plochu K č. 506 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 

L194 návrhová plocha K č. 186 se mění na 

návrhovou plochu K č. 506 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 

L195 část návrhové plochy TV č. 313 se mění na 

stav Z 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 

L196 část návrhové plochy TV č. 313 se mění na 

stav DS 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 

L197 část návrhové zastavitelné plochy TV č. 361 se 

mění na stav DS, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 

L198 část návrhové zastavitelné plochy TV č. 361 se 

mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 
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L199 část návrhové zastavitelné plochy TV č. 361 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá z upuštění od záměru realizace 

kanalizačního sběrače z obce Jankovice do 

Holešova. 

L200 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu RX č. 437 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku vlastníka pozemku na rozšíření již 

stávající plochy RX a využití tak zbytkové plochy)   a 

ze stavu v území. 

L201 návrhová zastavitelná plocha RX č. 404 se 

mění na stav RX, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, realizace plochy RX 

č.404. 

L202 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu VZ č. 433 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka pozemku na rozšíření plochy 

pro již stávající zemědělskou živočišnou  výrobu) a 

ze stavu v území. 

L203 stav L se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu OX č. 528 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov na plochu umožňující 

rozhlednu)  a ze stavu v území. 

L204 návrhová zastavitelná plocha BI č. 29 se mění 

na stav BI, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, realizace plochy BI 

č.29 a aktualizací mapového podkladu. 

L205 stav D se mění na stav PV, nově vymezené 

zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území a realizace plochy 

BI č.29. 

L206 stav RZ se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 435 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku vlastníka pozemku na vymezení plochy 

pro RD) a ze stavu v území. Rozsah vymezené plochy 

je určen polohou vodovodního přivaděče do 

vodojemu. 

L207 stav L se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu RI č. 434 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku vlastníka pozemku na vymezení plochy 

pro rodinnou rekreaci)  a ze stavu v území. Návrhová 

plocha RI č. 434 je logickým doplněním proluky ve 

stabilizované ploše RI. 

L208 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu RI č. 508 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka pozemku na vymezení  plochy 

pro výstavbu rekreačního objektu) a ze stavu v území.  

S ohledem na požadavky města Holešova a uživatelů 

ploch rekreace (RI, RZ) na vymezování ploch 

rekreace (RI, RZ) a stavem v území je třeba se nad 

využíváním těchto ploch zabývat komplexně a 

koncepčně pro celé řešené území územního plánu 

města Holešov. Toto nelze obsáhnout v rámci 

pořízení Změny č.1. Koncepci komplexního řešení a 

využití ploch rekreace (RI a RZ) bude nutno řešit v 

rámci pořízení nového územního plánu Holešov. 

L209 návrhová zastavitelná plocha VX č. 65 se mění 

na stav VX, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území a realizace plochy 

VX č.65. 

L210 stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu BI č. 436 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka pozemku na vymezení plochy 

pro výstavbu RD)  a ze stavu v území. Plocha 

navazuje na zastavěné území a je dopravně 

napojena. 

L211 stav BI se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu SX č. 509 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 (z 

požadavku vlastníka pozemku na vymezení plochy 

pro zemědělskou rostlinnou činnost a související 

skladové objekty)   a ze stavu v území. Pro plochu 
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byly stanoveny specifické podmínky využití 

s ohledem na vymezení plochy ve stabilizovaných 

plochách bydlení. 

L212 stav PZ se mění na stav PV Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 a ze 

stavu v území. 

L213 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L214 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L215 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L216 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L217 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L218 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L219 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L220 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L221 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 

501 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L222 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 

499 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L223 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L224 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L225 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L226 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L227 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L228 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L229 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 

500 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 
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L230 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L231 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L232 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L233 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L234 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L235 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L236 nově vymezené zastavěné území Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L237 nově vymezené zastavěné území Změna vyplývá ze stavu v území a aktualizace 

mapového podkladu. 

L238 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L239 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L240 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L241 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L242 část návrhové zastavitelné plochy TV č. 253 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO č. 

499 

Změna vyplývá ze stavu v území , z požadavku 

vlastníka pozemků na vymezení plochy SO,  

z realizace přeložky a aktualizace mapového 

podkladu.  

L243 část návrhové zastavitelné plochy TV č. 253 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území,  z realizace přeložky 

a aktualizace mapového podkladu. 

L244 část návrhové zastavitelné plochy SO č. 55 se 

mění na stav SO, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizace 

plochy SO č.55 a aktualizace mapového podkladu. 

L245 část návrhové zastavitelné plochy RZ č. 36 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu RZ č. 

438 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1 na 

vymezení plochy RI č.439 a ze stavu v území. 

S ohledem na požadavky města Holešova a uživatelů 

ploch rekreace (RI, RZ) na vymezování ploch 

rekreace (RI, RZ) a stavem v území je třeba se nad 

využíváním těchto ploch zabývat komplexně a 

koncepčně pro celé řešené území územního plánu 

města Holešov. Toto nelze obsáhnout v rámci 

pořízení Změny č.1. Koncepci komplexního řešení a 

využití ploch rekreace (RI a RZ) bude nutno řešit v 

rámci pořízení nového územního plánu Holešov. 

L246 stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu PV č. 490 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov), Územní studie Holešov –  

lokalita Pod Želkovem (SO 51, SO52, PV 334) a ze 

stavu v území. 
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L247 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou 

plochu D č. 427 

Změna vyplývá z požadavku zadání Změny č.1(z 

požadavku města Holešov)  a ze stavu v území. 

L248 část návrhové plochy T* č. 277 se mění na 

návrhovou plochu TE č. 522 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L249 návrhová plocha TE č. 274 se mění na stav Z Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L250 návrhová plocha K č. 303 se mění na 

návrhovou plochu K č. 548 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L251 návrhová plocha TE č. 273 se mění na 

návrhovou plochu K č. 548 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L252 návrhová plocha K č. 237 se mění na 

návrhovou plochu K č. 548 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L253 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na 

stav Z 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L254 stav Z se mění na návrhovou plochu K č. 549 Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L255 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na 

návrhovou plochu K č. 549 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L256 návrhová plocha K č. 203 se mění na 

návrhovou plochu K č. 549 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L257 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na 

stav Z 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L258 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na 

stav WT 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L259 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na 

stav Z 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L260 návrhová plocha K č. 152 se mění na 

návrhovou plochu K č. 547 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L261 část návrhové plochy TE č. 272 se mění na 

stav D 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L262 návrhová plocha TE č. 271 se mění na 

návrhovou plochu K č. 547 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L263 návrhová plocha TE č. 68 se mění na stav Z Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L264 návrhová zastavitelná plocha TE č. 71 se mění 

na stav Z, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze ZÚR ZK po vydání Aktualizace č. 

2, zrušení koridoru pro vedení VN 110 kV a  stavu v 

území. 

L265 návrhová plocha P č. 124 se mění na stav P, 

návrh biocentra se mění na stav biocentra 

Změna vyplývá ze stavu v území a realizací plochy P 

č.124. 
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L266 návrhová zastavitelná plocha D č. 86 se mění 

na stav D, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a realizací plochy D 

č.86. 

L267 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 28 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

551 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizaci 

plochy BI č.28 a úpravou mapového podkladu . 

L268 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 28 se 

mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizaci 

plochy BI č.28 a úpravou mapového podkladu . 

L269 návrhová zastavitelná plocha OS č. 39 se mění 

na stav OS, zrušení zastavitelné plochy, nově 

vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území a realizace plochy  

OS č.39. 

L270 část návrhové zastavitelné plochy PV č. 97 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území a realizace plochy  

PV č.97. 

L271 část návrhové zastavitelné plochy PV č. 97 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území a realizace plochy  

PV č.97. 

L272 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 22 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

540 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizaci 

plochy BI č.22 a úpravou mapového podkladu . 

L273 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 22 se 

mění na stav BI, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizaci 

plochy BI č.22 a úpravou mapového podkladu . 

L274 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 22 se 

mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 

539 

Změna vyplývá ze stavu v území, částečné realizaci 

plochy BI č.22 a úpravou mapového podkladu . 

L275 návrhová zastavitelná plocha TV č. 347 se 

mění na stav TV, zrušení zastavitelné plochy, 

nově vymezené zastavěné území 

Změna vyplývá ze stavu v území a realizace plochy  

TV č.347. 

L276 návrhová zastavitelná  plocha PV č. 342 se 

mění na stav PV, zrušení zastavitelné plochy 

Změna vyplývá ze stavu v území, realizace plochy PV 

č.342 a úpravou mapového podkladu. 

 

 
Kromě lokalit uvedených v grafické části změny jsou dále řešeny změny v textové části územního plánu a to: 

 

- Aktualizováno datum vymezení zastavěného území 

 

- Doplněny prvky regulačního plánu.  Vymezení prvků  regulačního plánu pro lokality Za Kozrálovem a Pod 

Želkovem  a  odůvodnění je uvedeno níže v kapitole 7.Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich 

vymezení.   Pro tyto lokality byly zpracovány územní studie  s názvem  Územní studie Holešov – Lokalita Za 

Kozrálovem (SO 57), Územní studie Holešov – Lokalita Pod Želkovem (SO  51, SO 52, PV 334)  a Územní 

studie Holešov – Lokalita Pod Želkovem (SO 414, SO 415 a PV 422), které prověřily možné využití ploch. 

Územní studie byly zaspány do evidence územně plánovací činnosti. Na základě požadavku města  je v této 

změně územního plánu řešeno  v souladu s územními studiemi  funkční členění ploch vč. stanovení 

objemových podmínek a prvků regulačního plánu pro budoucí výstavbu. Územní studie Holešov – Lokalita Za 

Kozrálovem (SO 57) byla zapracována do změny územního plánu na základě požadavku města pouze částečně, 

a to v rozsahu územní studií navržené I. etapy. 

 

--  Byly vypuštěny realizované plochy 
 

--  Doplněny 4 plochy  s rozdílným způsobem využití vč. podmínek jejich využití: plochy rekreace R, plochy 

občanského vybavení specifických forem OX, plochy smíšené specifické SX a plochy zemědělské Z447, Z517 

a Z531 vč. jejich podmínek využití. Tyto plochy nebyly v původním územním plánu vymezeny. Podmínky 

využití plochy R byly doplněny z důvodu nově vymezené plochy R 530 v k.ú. Všetuly  určené pro rybářství a 

související činnosti (na základě požadavku vlastníka pozemků), podmínky využití plochy občanského vybavení 

specifických forem  OX byly doplněny  z důvodu vymezení nové plochy OX528 určené pro rozhlednu (na 

základě požadavku města), podmínky využití plochy SX byly doplněny z důvodu vymezení nové plochy  

smíšené specifické SX509 v k.ú. Žopy (na základě požadavku vlastníka) zejména pro malovýrobní 
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zemědělskou činnost  (bez zemědělské živočišné výroby), plochy zemědělské Z447, Z517 a Z531  byly 

doplněny vzhledem k tomu, že metodika Zlínského kraje neumožňuje vymezit tyto plochy jako návrhové 

plochy zemědělské specifické Z.1.,  přestože jejich využití je obdobné. Podmínky využití ploch   Z447, Z517 

a Z531  vycházejí z požadavků vlastníků.  

 

- Upraveny podmínky využití ploch rodinné rekreace RI,  ploch individuální rekreace – zahrádkářské osady  

RZ, ploch silniční dopravy DS,  ploch veřejných prostranství s převahou  nezpevněných ploch PZ, ploch 

smíšených výrobních SP, ploch pro průmyslovou výrobu a sklady  VP, ploch výroby a skladování – průmyslová 

zóna V, ploch sídelní zeleně – parky, historické zahrady ZP, ploch zemědělských Z, ploch zemědělských 

specifických  Z.1. 

 U ploch individuálního bydlení (BI), ploch veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 

a ploch  občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV)  byly doplněny podmínky využití o výčet 

prvků regulačního plánu pro plochy s prvky regulačního plánu RP1, RP2 a RP3. 

 U ploch BI byly doplněny podmínky prostorového uspořádání. 

 U ploch rodinné rekreace  RI byly do přípustného využití doplněny  stavby rodinné rekreace a 

doplňkové stavby přímo související s rodinnou rekreací a jejím provozem. Do výkladu pojmů byly 

doplněny pojmy k těmto stavbám.  

 U ploch individuální rekreace – zahrádkářské osady  RZ byly do přípustného využití doplněny 

doplňkové stavby související se zahrádkařením. Do výkladu pojmů byly doplněny pojmy k těmto 

stavbám. 

 U ploch silniční dopravy DS byla do přípustného využití doplněna pro plochu 445 veřejná zeleň a 

dětská hřiště.  

 U  ploch veřejných prostranství s převahou  nezpevněných ploch PZ byla do přípustného využití 

doplněna  v ploše 492 a 493 venkovní sportoviště. Jedná se o  nově vymezené plochy v lokalitě Pod 

Želkovem určené pro každodenní rekreaci.  

 U  ploch smíšených výrobních SP a ploch pro průmyslovou výrobu a sklady VP bylo doplněno 

nepřípustné využití - prvotní zpracování surovin a výroba, u které lze předpokládat negativní vliv na 

navazující území (např. výroba základních chemických látek, hnojiv, dusíkatých sloučenin, plastů a 

syntetického kaučuku v primárních formách, gumárenství, hutnictví, těžké strojírenství, těžba, 

slévárenství…)  

 U ploch výroby a skladování – průmyslová zóna (V) byla do přípustného využití doplněna zemědělská 

výroba průmyslového charakteru. Do výkladu pojmů byly doplněny pojmy k této výrobě.  

 U ploch pro průmyslovou výrobu a sklady (VP) bylo doplněno nepřípustné využití -  prvotní 

zpracování surovin a výroba, u které lze předpokládat negativní vliv na navazující území (např. 

výroba základních chemických látek, hnojiv, dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v 

primárních formách, gumárenství, hutnictví, těžké strojírenství, těžba, slévárenství…) 

  U ploch sídelní zeleně – parky, historické zahrady ZP bylo doplněno podmíněně přípustné využití -  

drobné stavby související s funkcí zámeckého parku např. altány, relaxační prvky, apod., veřejná WC, 

za podmínky, že svou funkcí, architektonickým výrazem a umístěním budou odpovídat významu a 

charakteru daného prostoru.  

 U plochy zemědělské Z bylo doplněno podmíněně přípustné využití – stavba pro reklamu u plochy 

územní rezervy SO 532 a s tím související podmínka prostorového uspořádání.  

 U plochy zemědělské specifické  Z.1 byly doplněny podmínky prostorového uspořádání u plochy 424 

o malou vodní plochu do 200m2 (jedná se o požadavek vlastníka pozemku). 

 

- Z důvodu požadavku legislativy byl do výroku územního plánu doplněn výklad pojmů původně uvedený 

v  textové části odůvodnění platného územního plánu a doplněny pojmy, které zde nebyly definovány.  

Doplněny byly pojmy: 

 Prvotní zpracování surovin 

 Primární suroviny 

 Stavba rodinné rekreace – Pojem byl doplněn z důvodu absence definice v  územním plánu. Stávající 

územní plán zástavbu v plochách rodinné rekreace (RI) nereguluje. Stavebním zákonem ani jinými 

právními předpisy není specifikován pojem stavba rodinné rekreace. Vyhl. č. 501/2006 Sb.,  o 

obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů  v § 2 odst. b) pouze  obecně 

uvádí, že stavba  pro rodinnou rekreaci  je stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají 

požadavkům na rodinnou rekreaci, a která je k tomuto účelu určena, stavba pro rodinnou rekreaci 
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může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží.   V uvedené definici  objemové parametry 

nejsou  specifikovány  a  nejsou tak stanovena  kritéria, podle nichž by bylo možné   ve stavebně 

správním řízení posoudit, zda  je stavba určena pro rodinnou rekreaci či nikoliv. Plochy rodinné  

rekreace jsou vymezeny územním plánem převážně v okrajových částech  v návaznosti na volnou 

krajinu  a  nedisponují odpovídající dopravní  a technickou infrastrukturou obvyklou v plochách 

bydlení. Požadavek města na změnu upravení podmínek pro zástavbu v plochách RI vyplývá ze 

zkušeností posledního období (po vydání územního plánu, tedy po r. 2016), kdy v plochách rodinné 

rekreace (RI) dochází k výstavbě „rekreačních objektů“, které mají charakter rodinných domů, 

k trvalému bydlení slouží a jsou větších půdorysných rozměrů. Např. v lokalitě  RI (Za Oborou) byl 

povolen objekt rekreace o ploše  172,6 m2 a  současně zahradního domku o zastavěné ploše 81,69m2 

+ další zpevněné plochy. S trvalým bydlením jsou pak zvyšovány další nároky vlastníků na zajištění 

obslužnosti území (odpady, doprava, inženýrské sítě,  poštovní služby, zásilkové služby  atd.).  

Trvalý pobyt v objektech určených k rekreaci umožňuje § 10  z.č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a 

územní plán nemůže ani nemá za cíl tuto možnost vyloučit. Smyslem nově navržené  regulace objektů 

v plochách rodinné rekreace (RI)  je usměrnit výstavbu objektů pro rekreaci tak, aby odpovídala více 

podmínkám a lokalitám, v nichž jsou plochy vymezeny. Při prověřování stávajících objektů rekreace 

zapsaných do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že  většina těchto objektů je   do  60m2, ojediněle se 

vyskytují stavby větší. Z tohoto důvodu je definována stavba pro rodinnou rekreaci jako objekt do 

60m2.  Současně je stanovena zastavěnost stavebního pozemku touto stavbou max. 15% z celkové 

plochy stavebního pozemku. Výšková hladina zástavby (1 nadzemní podlaží s možností využití 

podkroví, možnost podsklepení) byla stanovena s ohledem na charakter stávající zástavby v plochách 

rodinné rekreace (RI). 

 Doplňkové stavby přímo související s rodinou rekreací a jejím provozem -  pojem je  definován  jako 

1 objekt doplňkové stavby s max. 1 nadzemním podlažím např. pergola, stavba pro uskladnění 

zemědělských plodin a mechanizace, skleníky, garáž, apod. o celkové zastavěné ploše do 20m2.  Jedna 

doplňková stavba o uvedené ploše je navržena proto, aby nedocházelo k budování nadměrných 

objektů a postupnému zastavování pozemku, ale současně aby byla zachována možnost staveb pro 

činnosti související s rekreací (uskladnění zemědělských plodin, mechanizace…). Navržená plocha 

vychází z obvyklé plochy garáže. 

 Zahrádkářská chata  – Pojem byl upraven. V územním plánu byl definován pojem  zahrádkářská chata 

jako stavba o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, s možností 

podsklepení, která je určena pro zahrádkářskou činnost ve vymezených zahrádkářských osadách. 

Nová definice zahrádkářské chaty umožňuje stavby do 30m2 a  současně stanovuje zastavěnost 

pozemku touto stavbou maximálně 10 % z celkové plochy stavebního pozemku. Dále je umožněna 

v těchto plochách doplňková stavba ke stavbě zahrádkářské chaty o celkové zastavěné ploše 15m2. 

Podmínky využití se tedy nově rozšiřují o doplňkovou stavbu. Smyslem upravení regulace objektů 

v plochách zahrádkářských osad (RZ) je umožnit větší objekty (větší komfort pro majitele), ale 

současně zachovat charakter území. Pouze u ploch menších jak 300m2 bude omezena velikost 

zahrádkářské chaty a to s ohledem na velikost pozemku. 

 Doplňkové stavby související se zahrádkařením – pojem  je definován jako jeden objekt doplňkové 

stavby s max. 1 nadzemním podlažím např. pergola, stavba pro uskladnění zemědělských plodin a 

mechanizace, skleníky, garáž apod. o celkové zastavěné ploše do 15m2.  Jedna doplňková stavba o 

uvedené ploše je navržena proto, aby nedocházelo k budování nadměrných objektů a postupnému 

zastavování pozemku, ale současně aby byla zachována možnost staveb pro činnosti související se 

zahrádkařením  (uskladnění zemědělských plodin, mechanizace…). Navržená plocha vychází 

z obvyklé plochy garáže. 

 Stavba pro reklamu 

 Stavební čára 

 Uliční čára 

 

- Bylo doplněno stanovení pořadí změn v území (etapizace) pro území s prvky regulačního plánu 

- Byly vypuštěny realizované veřejně prospěšné stavby  

- Bylo vypuštěno předkupní právo u plochy PV 95 
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- Byly vypuštěny  plochy (US1, US3 a US4), ve kterých je  rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie, vzhledem k tomu, že územní studie již byly zpracovány a zapsány do evidence 

územně plánovací činnosti. 

- Byly provedeny změny související s řešenými lokalitami vymezenými v grafické části v hlavním výkresu č. 

A.2.2  (příloha č. 2 návrhu opatření obecné povahy).  

- Byly opraveny nepřesnosti vyplývající z legislativy, požadavků dotčených orgánů, které nemají vliv na řešení 

 

 

Plochy změnou nově vymezené: 

 

Plochy pro bydlení individuální 

BI č. 423 –  Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na západním okraji MČ Količín z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 prověřením podmínek využití stavové plochy VZ areálu bývalého zahradnictví. 

 

BI č. 429 –  Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji MČ Tučapy z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1, prověřením podmínek v území při respektování limit v území (správa toku, kanalizace, 

vodovodu) vč. napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

BI č. 430 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji MČ Tučapy z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 tak, aby v jižní části pozemků vznikla ucelená lokalita. 

 

BI č. 431 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení v lokalitě U farmy MČ Tučapy z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 jako doplnění proluky ve stabilizovaných plochách bydlení. 

 

BI č. 435 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na východním okraji MČ Žopy v lokalitě U Hřiště z 

důvodu požadavku zadání Změny č.1 při respektování tras stávající technické infrastruktury. 

 

BI č. 436 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji MČ Žopy navazujícím na 

zastavěné území z důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

 

BI č. 448 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severním okraji města Holešov při ul. Nábřeží 

navazujícím na zastavěné území z důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

 

BI č. 459 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

 

BI č. 460 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

BI č. 461 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

BI č. 462 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie 

 

BI č. 463 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie 

 

BI č. 464 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie 

 

BI č. 465 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie 
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BI č. 480 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

BI č. 481 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

BI č. 482 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

BI č. 483 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

BI č. 484 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

BI č. 485 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

BI č. 486 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

BI č. 487 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

BI č. 488 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

BI č. 489 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP  dle územních 

studií. 

 

Nově navrhované plochy pro bydlení nebudou negativně ovlivněny nadlimitně hlukem. Plochy pro bydlení 

v lokalitách Za Kozrálovem a Pod Želkovem byly posouzeny v evidovaných územních studiích. Ostatní nově 

navrhované plochy pro bydlení doplňují stávající stabilizované plochy pro bydlení v klidných částech města. Nově 

vymezované plochy pro bydlení v MČ Tučapy navazují na stávající obytnou zástavbu. V těchto plochách se 

nepředpokládá zvýšená hluková zátěž z dopravy vzhledem k její stávající i budoucí intenzitě, jedná se o lokalitu s nízkou 

intenzitou dopravy. V ploše BI č. 429 MČ Tučapy může sezóně dojít k mírnému zvýšení hlukové zátěže z důvodu 

blízkosti zemědělské farmy. Tato zátěž bude posouzena vč. posouzení dostatečných protihlukových opatření při 

povolování konkrétního stavebního záměru ve stavebně správním řízení. Nově vymezované plochy pro bydlení v 

MČ Žopy navazují na stávající obytnou zástavbu a i zde se v těchto plochách nepředpokládá zvýšená hluková zátěž 

z dopravy vzhledem k její stávající i budoucí intenzitě, jedná se o lokalitu s nízkou intenzitou dopravy. 

 

Plochy rekreace 

RI č. 432 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v lokalitě Želkov z důvodu požadavku zadání Změny č.1 

změnou využití stabilizované plochy RZ. 

 

RI č. 434 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Žopy lokalitě Východ - Podjizeří z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 doplněním proluky v chatové oblasti stabilizované plochy RI. 
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RX č. 437 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Dobrotice lokalitě Bývalá farma z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 rozšířením a realizací plochy RX č.400 platného ÚP. 

  

RZ č. 438 – Jedná se o úpravu plochy RZ  č.36 platného ÚP v MČ Dobrotice lokalitě Západ – u zahrádek z 

důvodu požadavku zadání Změny č.1 na vymezení plochy RI č. 439. 

 

RI č. 439 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Dobrotice lokalitě Západ – u zahrádek z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 změnou návrhové plochy RZ č.36 platného ÚP. 

 

RI č. 440 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Dobrotice lokalitě Západ – u zahrádek z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 změnou využití stabilizované plochy Z.1.  

 

RZ č. 449 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v lokalitě Za Kozrálovem z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1 změnou využití části návrhové plochy K č. 224 platného ÚP. 

 

RI č. 451 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1 změnou využití stabilizované plochy RZ. 

 

RI č. 455 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1 změnou využití stabilizovaných ploch Z* a VX. 

 

RI č. 508 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Žopy lokalitě Slatiny z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1 změnou využití stabilizované plochy Z.1. 

 

RI č. 518 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Dobrotice lokalitě Šafranice z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 změnou využití stabilizované plochy RZ. 

 

RZ č. 520 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace RZ v lokalitě Střelnice  (Za Oborou)  z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 změnou využití stabilizované plochy RI. Změna využití lokality je požadavkem města a to z důvodu 

zajištění  optimálnějšího využití území vzhledem ke stísněným dopravním poměrům a neprůjezdnosti území.  

 

RI č. 529 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Všetuly  lokalitě Za hřištěm z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 změnou využití stabilizované plochy RZ. 

 

R č. 530 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Všetuly  lokalitě Za cukrovarem z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 změnou využití části stabilizované plochy WT v návaznosti na plánované využití zbývající části 

stabilizované plochy WT. 

 

Plochy občanského vybavení 

OV č.491 – Jedná se o vymezení nové plochy občanského vybavení pro nové plochy bydlení na severovýchodním 

okraji města Holešov v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy SOč. 52 

platného ÚP dle územní studie. 

 

OK č.512 – Jedná se o úpravu plochy OK č.405 platného ÚP v lokalitě Ul. Tovární z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1 převedením části plochy do nové plochy smíšené obytné SO.2 č546.  

  

OK č.513 – Jedná se o úpravu plochy SP č.60 platného ÚP v lokalitě Ul. Palackého z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1. 

 

OX č.528 – Jedná se o vymezení nové plochy občanského vybavení pro rozhlednu v MČ Žopy v lokalitě Lysina 

z důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

 

Plochy silniční dopravy 

DS č.445 – jedná se o vymezení nové plochy v lokalitě Ul. Havlíčkova z důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

prověřením podmínek pro vymezení plochy umožňující realizaci podzemní garáže a veřejné zeleně.  
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Plochy dopravní infrastruktury 

D č.427 – jedná se o vymezení nové plochy pro cyklostezku MČ Všetuly - Rymice ve východní části k.ú. Količín 

z důvodu požadavku zadání Změny č.1.  

 

D č.442 – jedná se o vymezení nové plochy pro dopravní napojení plochy VZ č.441 v MČ Všetuly z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1. 

 

D č.458 – jedná se o vymezení nové plochy pro garáž z důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

 

D č.519 – jedná se o vymezení nové plochy pro dopravní napojení plochy RI č.518 v MČ Dobrotice lokalitě 

Šafranice z důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

 

Plochy technické infrastruktury 

TO.1 č.457 – jedná se o vymezení nové plochy pro nakládání s odpady v lokalitě Ul. Tovární z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1. změnou využití stabilizované plochy SP. 

 

 TV č.504 – jedná se o vymezení nové plochy  pro kanalizační sběrač v lokalitě Za Kozrálovem z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

TV č.525 -  jedná se o vymezení nové plochy  pro kanalizační sběrač v lokalitě MČ Tučapy z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1. 

 

Plochy veřejných prostranství  

PZ č. 452– Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 změnou využití stabilizovaných ploch Z.1. 

 

PZ č.453 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 změnou využití stabilizovaných ploch Z.1. 

 

PZ č.454 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 změnou využití stabilizovaných ploch Z.1. 

 

PV č.466 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severozápadním okraji města Holešov v 

lokalitě Za Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

PV č.467 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severozápadním okraji města Holešov v 

lokalitě Za Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

PV č.468 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severozápadním okraji města Holešov v 

lokalitě Za Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

PV č.469 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severozápadním okraji města Holešov v 

lokalitě Za Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

PV č.490 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

PZ č.492 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

PZ č.493 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 
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PV č.494 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

PV č.495 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

PV č.496 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

PV č.497 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

PV č.510 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severozápadním okraji MČ Tučapy z 

důvodu požadavku zadání Změny č.1 pro zajištění obslužnosti navrhované plochy bydlení BI č. 429. 

 

PV č.515 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství v lokalitě Ul. Nábřeží z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 pro zajištění obslužnosti území a navrhované plochy bydlení BI č. 448. 

 

PV č.545 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství v lokalitě Za cukrovarem z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 pro zajištění obslužnosti území a navrhovaných ploch  R č.530 a  č. SP 521. 

 

Plochy smíšené obytné 

SO.2 č.546 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené obytné v lokalitě Ul. Grohova – u hřbitova z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 změnou ve využití části návrhové plochy občanského využití OK č.405 a návrhové plochy 

veřejných prostranství PV č.95 platného ÚP. 

 

 Navrhovaná plocha se nachází v centrální části města a navazuje na stabilizované plochy smíšené obytné a 

logicky je doplňuje. Zde se musí počítat se zvýšeným zatížením hlukem z dopravy silniční a železniční. Zde bude 

nezbytné zajistit dostatečná protihluková opatření vyplývající z konkrétního měření a charakteru zástavby. Tato zátěž 

bude posouzena vč. posouzení dostatečných protihlukových opatření při povolování konkrétního stavebního záměru ve 

stavebně správním řízení. 

 

Plochy smíšené výrobní 

SP 444 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené výrobní v ul. Palackého (u čerpací stanice pohonných hmot) 

z důvodu požadavku zadání Změny č.1 změnou ve využití návrhové plochy smíšené obytné SO 345 a částečně 

stabilizované plochy  silniční dopravy platného ÚP. 

 

SP č.456 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené výrobní lokalitě  Ul. Tovární z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1 změnou ve využití stabilizované plochy veřejných prostranství PV a doplněním  stabilizované plochy smíšené 

výrobní SP platného ÚP. 

 

SP č.514 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené výrobní v MČ Všetuly lokalitě Ul. Palackého z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 změnou ve využití části návrhové plochy smíšené výrobní SP č.60 platného ÚP pro 

návrhovou plochu občanského vybavení OK č.513. 

 

SP č.521 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené výrobní v MČ Všetuly  lokalitě Za cukrovarem z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 změnou ve využití stabilizované plochy WT. 

 

Plochy smíšené specifické 

SX č.509 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené specifické v MČ Žopy  lokalitě Jih – U školy z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 změnou ve využití stabilizované plochy BI pro potřeby zemědělské malovýroby a bydlení. 

 

Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 
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VP č.443 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené výrobní lokalitě  Ul. Palackého za areálem společnosti 

Nestlé Česko s.r.o. z důvodu požadavku zadání Změny č.1 změnou ve využití stabilizované plochy smíšené obytné SO 

a doplněním  stabilizované plochy smíšené výrobní VP. 

 

Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu 

VZ č.433 – Jedná se o vymezení nové plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu v MČ Dobrotice lokalita  U 

střelnice z důvodu požadavku zadání Změny č.1 rozšířením stabilizované plochy VZ pro zemědělskou živočišnou 

výrobu. 

VZ č.441 – Jedná se o vymezení nové plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu v MČ Všetuly lokalita Zadní 

padělky z důvodu požadavku zadání Změny č.1 pro zemědělskou živočišnou výrobu situovanou mimo zastavěné území 

a plochy bydlení. 

 

Plochy pro specifické druhy výroby a skladování – specifická zemědělská výroba  

VX č.428 – jedná se o nové vymezení plochy specifické zemědělské výroby v MČ Tučapy v západní části 

zastavěného území z důvodu požadavku zadání Změny č.1 pro potřeby chovu hospodářských zvířat pro vlastní spotřebu 

chovatele. 

 

Plochy původního ÚP bez změny funkčního využití a podmínek využití, u nichž se mění 

velikost z důvodu částečné realizace: 

 

Plochy pro bydlení individuální 

BI č. 533 –  Jedná se o úpravu plochy BI č.329 platného ÚP v MČ Dobrotice v lokalitě Západ – Zahradnictví. 

BI č. 534 – Jedná se o úpravu plochy BI č.25 platného ÚP v MČ Dobrotice v lokalitě Západ – Zahradnictví. 

BI č. 535 – Jedná se o úpravu plochy BI č.25 platného ÚP v MČ Dobrotice v lokalitě Západ – Zahradnictví. 

BI č. 539 – Jedná se o úpravu plochy BI č.22 platného ÚP v severovýchodní části MČ Tučapy.  

BI č. 540 – Jedná se o úpravu plochy BI č.22 platného ÚP v severovýchodní části MČ Tučapy.  

BI č. 551 – Jedná se o úpravu plochy BI č.28 platného ÚP v východní části MČ Žopy.  

 

Plochy smíšené obytné 

SO č.499 – jedná se o úpravu plochy SO č.55 platného ÚP v lokalitě Sadová.  

SO č.500 – jedná se o úpravu plochy SO č.55 platného ÚP v lokalitě Sadová.  

SO č.501 – jedná se o úpravu plochy SO č.55 platného ÚP v lokalitě Sadová. 

SO č.541 – jedná se o úpravu plochy SO č.49 platného ÚP v lokalitě Ul. Bořenovská - Statek. 

SO č.542 – jedná se o úpravu plochy SO č.49 platného ÚP v lokalitě Ul. Bořenovská - Statek. 

 

Plochy výroby a skladování – průmyslová zóna 

V č.537 – Jedná se o úpravu plochy V č.75 platného ÚP v lokalitě SPZ Holešov. 

 

Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady 

VP č.502 – jedná se o úpravu plochy VP č.78 platného ÚP v lokalitě Ul. Palackého. 

VP č.503 – jedná se o úpravu plochy VP č.78 platného ÚP v lokalitě Ul. Palackého. 

 

Plochy původního ÚP bez změny funkčního využití a podmínek využití, u nichž se mění 

velikost z důvodu skutečného stavu a prověření podmínek v území: 

 

Plochy veřejných prostranství 

PZ č.538 – Jedná se o úpravu plochy PZ č.408 platného ÚP v lokalitě Ul. Bořenovská. 

 

Plochy výroby a skladování– průmyslová zóna 

V č.536 – Jedná se o úpravu plochy V č.75 platného ÚP v lokalitě SPZ Holešov. 

 

Plochy technické infrastruktury 

TE č.522 – jedná se o úpravu plochy T* č.277 a T* č.278 platného ÚP v MČ Tučapy. 

T* č.523 – jedná se o úpravu plochy T* č.277 a T* č.278 platného ÚP v MČ Tučapy. 
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Ostatní plochy vymezené platným územním plánem, které nebyly měněny nebo byly změněny pouze jejich 

aktualizací nad aktualizovaným mapovým podkladem zde nejsou vyčteny, protože jejich výčet je již uveden v platném 

územním plánu a z hlediska územního plánování se fakticky tyto plochy nemění. 

 

a) Obyvatelstvo a bytový fond 

 

Změna č.1 ÚP respektuje stávající a návrhové plochy pro bydlení individuální BI a plochy smíšené obytné SO 

dle platného ÚP. Část návrhových ploch smíšených obytných SO se  na základě územních studií převádí převážně do 

ploch bydlení a ploch veřejných prostranství. 

 

- Změna č.1 ÚP navrhuje nové plochy pro bydlení BI č. 423, BI č. 429, BI č. 430, BI č. 431, BI č. 435, BI č. 436, 

BI č. 448, BI č. 459, BI č. 460, BI č. 461, BI č. 462, BI č. 463, BI č. 464, BI č. 465, BI č. 480, BI č. 481, BI č. 482, BI 

č. 483, BI č. 484, BI č. 485, BI č. 486, BI č. 487, BI č. 488, BI č. 489, BI č. 516 

- Změna č.1 ÚP aktualizuje vymezení návrhové plochy BI č.329 platného ÚP a jejich části převádí do stavu BI. 

- Změna č.1 ÚP aktualizuje vymezení návrhové plochy BI č.22 platného ÚP a její část převádí do stavu BI. 

- Změna č.1 ÚP aktualizuje vymezení návrhové plochy BI č.25 platného ÚP a jejich části převádí do stavu BI. 

- Změna č.1 ÚP aktualizuje vymezení návrhové plochy BI č.28 platného ÚP a její část převádí do stavu BI. 

 

- Změna č.1 ÚP navrhuje novou plochu smíšenou obytnou SO.2 č.546. 

- Změna č.1 ÚP aktualizuje vymezení návrhové plochy smíšené obytné SO č.49 platného ÚP a jejich části převádí 

do stavu SO. 

- Změna č.1 ÚP aktualizuje vymezení návrhové plochy smíšené obytné SO č.55 platného ÚP a jejich části převádí 

do stavu SO. 

 

b) Občanské vybavení 

 

Změna č.1 ÚP respektuje stávající plochy občanského vybavení,  plochy občanského vybavení – veřejná 

vybavenost OV, plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK, plochy občanského vybavení – tělovýchova a 

sport OS, plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby OH dle platného ÚP a nově vymezuje 

plochu občanského vybavení specifických forem OX. 

 

- Změna č.1 ÚP vymezuje novou návrhovou plochu občanského vybavení veřejné vybavenosti OV č.491. 

- Změna č.1 ÚP vymezuje novou návrhovou plochu občanského vybavení komerčních zařízení OK č.512 a OK 

č.513. 

- Změna č.1 ÚP vymezuje novou návrhovou plochu občanského vybavení specifických forem OX č.528. 

 

c) Ekonomický rozvoj území 

 

Změna č.1 ÚP respektuje stávající a návrhové plochy  výroby a skladování – průmyslová zóna V, plochy pro 

průmyslovou výrobu a sklady VP, plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ, plochy pro specifické druhy výroby 

a skladování - specifická zemědělská výroba VX a plochy smíšené výrobní SP dle platného ÚP.  

 

 

- Změna č.1 ÚP vymezuje novou návrhovou plochu průmyslové výroby a skladů VP č.443. 

- Změna č.1 ÚP vymezuje nové návrhové plochy zemědělské a lesnické výroby VZ č.433, VZ č.441. 

- Změna č.1 ÚP vymezuje novou návrhovou plochu pro specifické druhy výroby a skladování – specifická 

zemědělská výroba VX č.428. 

 

- Změna č.1 ÚP vymezuje nové návrhové plochy smíšené výrobní SP č.444, SP č.456, SP č.514, SP č.521. 

- Změna č.1 ÚP vymezuje nové návrhové plochy smíšené specifické SX č.509. 

 

d) Rekreace a cestovní ruch 

 

Změna č.1 ÚP respektuje stávající plochy rekreace RI, plochy rodinné rekreace RI, plochy individuální rekreace 

- zahrádkářské osady RZ, plochy rekreace specifických forem – agroturistika RX dle platného ÚP a nově vymezuje 

plochy rekreace R.  
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- Změna č.1 ÚP vymezuje nové návrhové plochy rodinné rekreace RI č. 432, RI č. 434, RI č. 439, RI č. 440, RI 

č. 451, RI č. 455, RI č. 508, RI č. 518, RI č. 529. 

- Změna č.1 ÚP vymezuje nové návrhové plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady RZ č.438, RZ č.449, 

RZ č.520. 

- Změna č.1 ÚP vymezuje novou návrhovou plochu rekreace specifických forem – agroturistika RX č.437. 

- Změna č.1 ÚP vymezuje novou návrhovou plochu rekreace R č.530. 

 

e) Dopravní infrastruktura 

 

Změna č.1 ÚP respektuje koncepci stávajících a návrhových ploch pro silniční dopravu DS, drážní dopravu DZ, 

dopravní infrastruktury D a ploch veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV.  

 

- Změna č.1 ÚP vymezuje novou návrhovou plochu silniční dopravy DS č.445. 

- Změna č.1 ÚP vymezuje nové návrhové plochy dopravní infrastruktury D č.427, D č.442, D č.458, D č.519. 

- Změna č.1 ÚP převádí plochu D č.86 dle platného ÚP do stavu. 

 

- Změna č.1 ÚP vymezuje nové návrhové plochy veřejných prostranství PV č.466,  PV č.467 , PV č.468, PV 

č.469, PV č.490, PZ č.492, PZ č.493, PV č.494, PV č. 495, PV č.496, PV č.497, PV č.510 PV č.515, PV č.545. 

 

f) Technická infrastruktura 

 

Vodovod 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce dle platného ÚP. 

 

- Změna č.1 ÚP převádí plochu TV č.347 dle platného ÚP do stavu. 

- Změna č.1 ÚP vypouští plochu TV č.253 dle platného ÚP z důvodu realizace přeložky vodovodu. 

 

Kanalizace 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce dle platného ÚP.  

 

- Aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje Změna č.1 vymezuje novou plochu TV č.525. 

- Aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje Změna č.1 vypouští plochy TV č.361, TV č. 

372 

 

Zásobování el. energií 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce dle platného ÚP mimo změny vyplývající ze ZÚR Zlínského kraje ve 

znění aktualizace č.2 a č.4. 

 

- Změna č.1 ÚP vypouští návrhové plochy pro technickou infrastrukturu – energetika TE č. 71 platného ÚP. 

 

Plynovod 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce dle platného ÚP. 

 

Telekomunikace 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce dle platného ÚP. 

 

Nakládání s odpady 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce dle platného ÚP. 

 

- Změna č.1 ÚP vymezuje novou návrhovou plochu pro nakládání s odpady TO.1 č.457. 

 

Produktovod 

Ochranné pásmo produktovodu, produktovod a jeho doprovodné zařízení prochází k.ú. Tučapy u Holešova, 

Holešov, Všetuly, Količín, kde platí omezení podle zákona č. 189/1999 Sb. v aktuálním znění a podle ČSN 65 

0204 (Dálkovody hořlavých kapalin).  Při projektové přípravě i realizaci staveb situovaných do ochranného 

pásma produktovodu je nutné si k nim vyžádat předchozí vyjádření společnosti. ČEPRO, a.s. 
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Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce dle platného ÚP. 

 

Při vymezení plochy VX č.428 ve Změně č.1 ÚP bylo respektováno ochranné pásmo produktovodu. 

 

g) Plochy WT, Z*, K, P, Z, L 

 

Změna č. 1 ÚP respektuje stávající plochy vodní a toky WT v souladu se stavem v území a aktualizuje stav. Nové 

vodní plochy Změna č.1 ÚP nevymezuje. 

 

Změna č. 1 ÚP respektuje stávající a návrhové plochy sídelní zeleně Z* v souladu se stavem v území a aktualizuje 

stav. Změna č.1 ÚP vymezuje nové plochy sídelní zeleně Z* č.526 a Z* č.527. 

 

Změna č. 1 ÚP respektuje stávající i návrhové plochy krajinné zeleně K vymezené v platném ÚP v souladu se 

stavem v území. Nové plochy krajinné zeleně Změna č.1 ÚP nevymezuje, pouze mění plochy krajinné zeleně K č.152, 

K č. 161, K č. 176, K č.186, K č. 203, K č.237, K č.239 a K č.303 vymezené platným ÚP z důvodu vypuštění ploch pro 

technickou infrastrukturu vymezením ploch K č.505, K č. 506, K č. 543, K č. 544, K č.547, K č.548 a K č.549. 

 

Změna č. 1 ÚP respektuje stávající i návrhové plochy přírodní P vymezené platným ÚP. Nové plochy přírodní 

Změna č.1 ÚP nevymezuje. 

 

Změna č.1 ÚP respektuje stávající plochy i návrhové plochy zemědělské Z vymezené v platném ÚP v souladu se 

stavem v území. Změna č.1 ÚP vymezuje plochy zemědělské Z č. 447, Z č. 531 a Z.č. 517 se specifickými podmínkami 

využití. Z důvodu změny metodiky Zlínského kraje na zpracování územních plánů nebylo možno tyto plochy vymezit 

jako plochy Z.1. 

 

Změna č.1 ÚP respektuje stávající plochy lesní L vymezené platným ÚP. Nové plochy lesní Změna č.1 ÚP 

nevymezuje. 

 

Změna č.1 ÚP prověřila vymezení tvaru plochy P č.123 pro biocentrum ve vztahu k nové parcelaci. Plocha 

zůstala beze změny z důvodu limitace této plochy stávajícím vedením VN, parcelaci není možno respektovat. 

 

Změna č.1 ÚP z důvodu veřejného zájmu ochrany přírody, krajiny a ochrany ZPF a PÚPFL stanovuje nepřístupné 

stavby dle §18 odst. 5 SZ v nezastavěném území. Toto vymezení vychází z potřeby ochrany krajiny a ochrany 

nezastavěného území, tento požadavek je zakotven  v republikových prioritách - čl. 2.2 PÚRČR bod (14) a zejména 

(14a): Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu 

kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Omezení možnosti stavební činnosti zajišťuje jmenovanou ochranu.  Veřejný zájem vyplývá také z priority č. (6) ZÚR 

ZK: 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. 

 

h) Ochrana přírodních hodnot 

 

Vyhodnocení cílových kvalit krajiny 

Navrženým rozvojem (urbanizací) území nedojde k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného rázu. Celé 

řešené území města Holešov je zařazeno do Krajinného celku 2-Holešovsko, krajinného prostoru 2.1-Holešov, 2.2 – 

Prusinovicko, 2.3 – Přílepsko, 2.4 – Fryštácko, 2.5-Žeranovicko, 2.6- Mysločovicko 2.7 - Hulínsko, se základním typem 

krajiny Krajina intenzivní zemědělská. 

 

Změna č. 1 ÚP zachovává a respektuje stávající přírodní hodnoty řešeného území města Holešov, a to zejména: 

–krajinný ráz 

–stávající plochy přírodní a plochy krajinné zeleně 

–prvky územního systému ekologické stability 

–stávající plochy vzrostlé zeleně v krajině a urbanizovaném území, břehové porosty podél vodotečí   

–linie komunikačních systémů (silnice, místní komunikace, polní a lesní cesty…) v krajině jsou doplněné 

doprovodnou zelení  
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i) Ochrana civilizačních a kulturních hodnot 

 

Změna č. 1 ÚP respektuje základní koncepci platného ÚP, odstraňuje rozpory při uplatňování požadavků 

platného ÚP na základě skutečných podmínek v území, respektuje požadavky vyplývajících z ZÚR ZK ve znění 

aktualizace č.2 a č.4 . Změnou č.1 ÚP nedochází k ohrožení ochrany civilizačních a kulturních hodnot města Holešov.  

 

j) Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem 

 

Změna č. 1 ÚP respektuje požadavky  na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich 

ochranných pásem. 

 

k) Protipovodňová ochrana 

 

Změnou č.1 ÚP nedochází ke změně koncepce dle platného ÚP. 

Změna č.1 ÚP aktualizací podmínek pro využití jednotlivých ploch vytváří podmínky pro ochranu obce před 

povodněmi.  

 

l) Obrana a bezpečnost státu 

 

Změnou č.1 nedochází ke změně koncepce dle platného ÚP. 

 

3.f Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 

ploch 

 

Změna č. 1 respektuje zastavěné území, respektuje vymezené zastavitelné plochy platným ÚP. Změnou č. 1 však 

dochází k částečnému převedení návrhových ploch pro individuální bydlení do územní rezervy (jedná se o část plochy 

SO57 dle platného ÚP v lokalitě Za Kozrálovem), a naopak k převedení ploch územních rezerv do ploch návrhových 

(jedná se o plochy v lokalitě Pod Želkovem  SO414,SO 415 a PV 422 dle platného ÚP).  

 

Zastavěné území po Změně č.1 bude mít předpoklady, aby bylo využíváno účelně a v souladu s potřebami 

města Holešov. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území vychází ze Zprávy o uplatňování Územního plánu 

Holešov v uplynulém období 2016 – 2020. 

 

a) Plochy individuálního bydlení (BI) 

Zastavitelné plochy pro individuální bydlení (resp. pro rodinné domy) byly v platném ÚP vymezeny v celkovém 

rozsahu cca 18,3305 ha. V období 2016 -2020 bylo realizováno 24 rodinných domů, zastavěná plocha činí 2,021ha tj. 

11,03% z celkově navržených ploch. Nezastavěných ploch zůstává 16,3095 ha. 

Zastavitelné plochy pro individuální bydlení  vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  19,4691 ha. 

Navýšení je způsobeno především změnou ploch smíšených obytných SO dle platného  ÚP na plochy individuálního 

bydlení BI.  

Celková výměra rozvojových ploch umožní výstavbu až 244 domů individuálního bydlení (při průměrné ploše 

pozemku domu a souvisejících staveb 800m2), tedy umožní nárůst až 878 obyvatel (při obložnosti 3,6 obyv./dům). 

RURÚ pro město Holešov předpokládá počet obyvatel při naplnění SPZ Holešov do r. 2030: 12.500 (prognóza, vstupní 

údaj kalkulačky URBANKA) a současný stav je 11.509 obyvatel   - potřeba nárůstu je tedy 991 obyvatel oproti 

současnému stavu. Při zohlednění dalších možností výstavby v rámci ploch stabilizovaných a jiného funkčního využití 

lze konstatovat, že navržený nárůst odpovídá prognóznímu předpokladu dle RURÚ. 

Ze Zprávy o uplatňování kap. D. vyplývá, že v Územním plánu rozvoj ploch bydlení uvažoval s nárůstem 

obyvatel do roku 2030 na 13545 obyvatel. Pro tuto potřebu navrhl 18,3305 ha zastavitelných ploch pro individuální (BI) 

bydlení a 41,8359 ha ploch smíšených obytných (SO). Celkem bylo tedy vymezeno k zastavění pro tyto funkce 60,1664 

ha. Stanovená potřeba ploch pro bydlení zohledňuje i případné požadavky vyplývající ze strategické plochy průmyslové 

zóny Holešov lokalizované v ploše bývalého letiště Holešov. Přesto, že dosud nedošlo k jejímu očekávánému naplňování 

a tím i růstu obyvatel je vhodné i pro budoucí období vymezenou potřebu ploch zachovat. 

Dle Rozboru udržitelného rozvoje území aktualizace 2020 (dále jen Rozbor 2020)   je potřeba nových 

zastavitelných ploch pro bydlení BI a SO  ve výši 62,39 ha. V nyní platném ÚP je vymezeno celkem  ploch pro 

individuální bydlení BI 18,3305 ha a ploch smíšených obytných (SO) 41,8359 ha. Tj celkem 60,1664 ha  ploch pro 

bydlení.  V předpokládaném stavu po změně č. 1  ÚP Holešov bude navrženo  celkem 19,4691 ha ploch pro individuální 

bydlení (BI) a 20,3458 ha ploch smíšených obytných. Celkem tedy 39,9283 ha ploch pro bydlení, což je o 20,2381 ha 
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méně oproti dosud platnému ÚP a o 22,4617 ha méně než je uvedena potřebnost zastavitelných ploch v Rozboru 

udržitelného rozvoje území aktualizace 2020. Do potřeby ploch pro bydlení  je  zahrnuta i potřeba vyplývající 

z Průmyslové zóny Holešov. Tato průmyslová zóna  je vymezena v ÚP Holešov (převážná na k.ú. Holešov a Všetuly) 

v souladu s nadřazenou dokumentací  -  Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. Průmyslová zóna přechází 

částečně také do k.ú. Zahnašovice. Celkový rozsah průmyslové zóny  je cca 272 ha.  Dochází k jejímu  postupnému, i 

když oproti původním předpokladům pomalému zastavování. Pro budoucí vývoj města s ohledem na rozsah plochy této 

průmyslové zóny je však nutné uvažovat i s nároky na bydlení z ní vyplývající. 

Změna č.1 pro potřebu bydlení navrhuje 19,4691 ha zastavitelných ploch pro individuální (BI) bydlení a 20,3458 

ha ploch smíšených obytných (SO). Celkem bylo tedy vymezeno k zastavění pro tyto funkce 39,9283 ha. Změna  nově 

vymezuje zastavitelné plochy, které nejsou transformací ploch platného ÚP a to plochy BI č. 423, BI č. 429, BI č. 430, 

BI č.431, BI č. 435, BI č.436 a BI č.448 o celkovém rozsahu 1,7710 ha. Tyto plochy bylo možno vymezit, protože 

transformací ploch smíšených obytných (SO) v lokalitách Pod Želkovem a Za Kozrálovem došlo mimo jiné ke zmenšení 

rozsahu těchto ploch o 8,5131 ha. Rozsah nově vymezených ploch pro individuální (BI) bydlení a ploch smíšených 

obytných (SO) tak nepřevyšuje rozsah těchto ploch vymezený platným ÚP. 

Nové plochy vymezované pro individuální bydlení jsou menšího rozsahu. Jedná se o požadavky jednotlivých vlastníků 

(fyzických osob) převážně pro  1 – 2 RD. Všechny navrhované plochy navazují na zastavěné území a doplňují tak 

stávající zástavbu. Jsou v souladu s urbanistickými pravidly a je u nich možné napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu.  Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města v rámci jednotlivých návrhů na změnu územního 

plánu vyhovělo žadatelům a rozhodlo o prověření těchto požadavků ve změně ÚP, je možné takto vyjádřenou vůli 

zastupitelů považovat za veřejný zájem. S ohledem na demografický vývoj města je žádoucí, aby obyvatelé ve městě 

zůstávali. 

Pro úplnost uvádíme, že v současné době  dochází k postupnému zastavování navržené lokality Nad Sadová (tj.  

plochy SO55 označení dle platného územního plánu a SO 501, a SO 499 označení ve změně č. 1 ÚP v rozsahu 10,5905 

ha, pro něž byly zpracovány územní studie), kde  nyní  již probíhá realizace   ZTV - dopravní a technické infrastruktury 

pro budoucí výstavbu RD). 

 

b) Plochy rekreace (Plochy rekreace R, plochy rodinné rekreace RI, Plochy individuální rekreace - zahrádkářské 

osady RZ, Plochy rekreace specifických forem – agroturistika RX) 

 

Zastavitelné plochy pro rekreaci byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu cca 3,4610 ha. V období 2016 

-2020 byla realizována plocha RX v MČ Žopy o ploše  0,3692 ha. Nezastavěných ploch zůstává 3,0918 ha. 

Zastavitelné plochy pro rekreaci  vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  5,4480 ha. Navýšení je 

způsobeno požadavkem města Holešov (resp. jednotlivých vlastníků pozemků)  především na rozšíření stabilizovaných 

ploch pro rekreaci. Změnou č.1 nově vzniká plocha pro rekreaci v MČ Všetuly lokalitě  Za cukrovarem R č.530 

vyplývající ze zadání změny ÚP. 

 

c) Plochy občanského vybavení (Tělovýchova a sport OS, Komerční zařízení OK) 

 

Zastavitelné plochy občanského vybavení byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu cca 11,1606 ha. V 

období 2016 -2020 byla realizována plocha OS č.39 o ploše  3,4360 ha. Nezastavěných ploch zůstává 7,7246 ha. 

Zastavitelné plochy občanského vybavení  vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  8,3490 ha. Změnou 

č.1 se upravuje zmenšením plocha občanského vybavení OK č.405 dle platného ÚP a nově vznikají  plochy  OV č.491, 

OK č.513 a OX č.528 vyplývající z požadavku zadání změny ÚP. 

 

d) Plochy silniční dopravy (DS) 

 

Zastavitelné plochy silniční dopravy byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu cca 16,0130 ha. V období 

2016 -2020 byly realizovány plochy DS č. 419 a č. 420 pro okružní křižovatku ve Všetulích o ploše  0,5212 ha. 

Nezastavěných ploch zůstává 15,4918 ha. 

Zastavitelné plochy silniční dopravy vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  15,8256 ha. Změnou č.1 

je nově vymezena plocha DS č.445 vyplývající z požadavku zadání změny ÚP. 

 

 e) Plochy dopravní infrastruktury (D) 

 

Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu cca 4,6107 ha. V 

období 2016 -2020 byly realizovány plochy D č. 86 cyklostezka do Přílep o ploše  0,2789 ha. Nezastavěných ploch 

zůstává 4,3318 ha. 
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Zastavitelné plochy silniční dopravy vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  4,9696 ha. Změnou č.1 

jsou nově vymezeny plochy D č.427 ( cyklostezka do Rymic), D č.442 (dopravní napojení plochy VZ č.441) , D č.458 

(garáž) a D č.519 (dopravní napojení plochy RI č.518) vyplývající z požadavku zadání změny ÚP. 

 

f) Plochy technické infrastruktury (Plochy pro nakládání s odpady TO.1, Energetika TE, Plochy 

technické infrastruktury T*, Vodní hospodářství TV) 

 

Zastavitelné plochy technické infrastruktury byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu cca 4,4136 ha. V 

období 2016 -2020 byly realizována plocha TV č. 347 a č. 372 o ploše  0,1174 ha. Nezastavěných ploch zůstává 4,5310 

ha. 

Zastavitelné plochy technické infrastruktury vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  3,1088 ha. 

Změnou č.1 jsou nově vymezeny plochy TV č.504 a TV č.525 vyplývající z požadavku zadání změny ÚP a Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a plocha TO.1 č. 457 vyplývající z požadavku zadání změny ÚP. 

 

g) Plochy veřejných prostranství (Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných 

ploch PZ, Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV) 

 

Zastavitelné plochy veřejných prostranství byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu cca 51,4817 ha. V 

období 2016 -2020 byla realizována plocha PV č. 359 v lokalitě u pálenice MČ Všetuly a plocha PV č.97 v ul. Bezručova 

o ploše  0,2896 ha. Nezastavěných ploch zůstává 51,1921 ha. 

Zastavitelné plochy veřejných prostranství vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  55,3199 ha. 

Změnou č.1 je nově vymezeny plochy PV pro zajištění obsluhy území, dopravní a technickou infrastrukturu pro lokality 

Pod Želkovem, Za Kozrálovem, Za cukrovarem, Ul. Nábřeží a Tučapy-severozápad  vyplývající z požadavku zadání 

změny ÚP. 

 

h) Plochy smíšené obytné (SO) 

 

Zastavitelné plochy smíšené obytné byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu cca 41,8359 ha. V období 

2016 -2020 byly částečně realizovány plochy SO č. 49 ul. Bořenovská – statek a SO č. 55 Sadová o ploše  4,3724 ha. 

Nezastavěných ploch zůstává 37,4635 ha. 

Zastavitelné plochy smíšené obytné vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  20,3458 ha. Změnou č.1 

je nově vymezena plocha SO.2 č.546 vyplývající z požadavku zadání změny ÚP změnou návrhových ploch OK č. 405 

a PV č. 95. 

 

i) Plochy smíšené výrobní (SP) 

 

Zastavitelné plochy smíšené výrobní byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu cca 5,7518 ha. V období 

2016 -2020 navržené plochy nebyly dosud realizovány. 

Zastavitelné plochy smíšené výrobní vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  6,7985 ha. Změnou č.1 

jsou nově vymezeny plochy SP č.433, SP č.444, SP č. 456, SP č. 514 a SP č.521  vyplývající z požadavku zadání změny 

ÚP 

 

j) Plochy smíšené specifické (SX) 

 

Zastavitelné plochy smíšené specifické vymezeny v platném ÚP nebyly. 

Zastavitelné plochy smíšené specifické vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  0,3785 ha. Změnou č.1 

jsou nově vymezeny plochy SX č.509 v MČ Žopy pro potřeby zemědělské malovýroby a bydlení  vyplývající z 

požadavku zadání změny ÚP. 

 

k) Plochy výroby a skladování – průmyslová zóna (V) 

 

Zastavitelné plochy výroby a skladování – průmyslová zóna byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu 

cca 193,4361 ha. V období 2016 -2020 byla realizována plocha V č. 76 pro stavbu hasičské zbrojnice o ploše  0,5617 

ha. Nezastavěných ploch zůstává 192,8744 ha. 

Změna č.1 je nové  plochy výroby a skladování – průmyslová zóna  nevymezuje, pouze vymezuje plochy V 

vzniklé částečnou realizací plochy V č.76 dle platného ÚP. 
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l) Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady (VP) 

 

Zastavitelné plochy pro průmyslovou výrobu a sklady byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu cca 

10,0850 ha. V období 2016 -2020 byla realizována výstavba v ploše VP č.78 o ploše  2,6445 ha. Nezastavěných ploch 

zůstává 7,4405 ha. 

Zastavitelné plochy pro průmyslovou výrobu a sklady vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  7,7999 

ha. Změnou č.1 je nově vymezena plocha VP č.443 vyplývající z požadavku zadání změny ÚP. Ostatní plochy návrhové 

plochy VP vznikly částečnou realizací plochy. 

 

m) Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ) 

 

Zastavitelné plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu cca 

0,1709 ha. V období 2016 -2020 navržené plochy nebyly dosud realizovány. 

Zastavitelné plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu vymezené Změnou č.1 budou mít celkový rozsah  

2,5924 ha. Změnou č.1 jsou nově vymezeny plochy VZ č.433 a VZ č.441  vyplývající z požadavku zadání změny ÚP 

 

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

 

Zastavitelné plochy specifické druhy výroby a skladování–specifická zemědělská výroba byly v platném ÚP 

vymezeny v celkovém rozsahu cca 0,1811 ha. V období 2016 -2020 byla realizována plocha VX č. 65 o ploše  0,1811 

ha. Nezastavěných ploch zůstává 0,0000 ha. 

Zastavitelné plochy specifické druhy výroby a skladování–specifická zemědělská výroba vymezené Změnou č.1 

budou mít celkový rozsah  0,3498 ha. Změnou č.1 je nově vymezena plocha VX č.428 vyplývající z požadavku zadání 

změny ÚP. 

 

o) Vodní plochy a toky (WT) 

 

Zastavitelné plochy Vodních ploch a toků byly v platném ÚP vymezeny v celkovém rozsahu cca 1,9639 ha. V 

období 2016 -2020 navržené plochy nebyly dosud realizovány. 

Změna č.1 nové vodní plochy a toky nevymezuje.  

 

 

4. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

 

Katastrální území města Holešov navazuje na katastrální území: 

- k.ú.: Němčice u Holešova 

- k.ú.: Rymice 

- k.ú.: Bořenovice 

- k.ú.: Prusinovice 

- k.ú.: Jankovice u Holešova 

- k.ú.: Chomýž 

- k.ú.: Brusné 

- k.ú.: Lukoveček 

- k.ú.: Přílepy u Holešova 

- k.ú.: Martinice 

- k.ú.: Zahnašovice 

- k.ú.: Třebětice 

- k.ú.: Pravčice 

 

Řešené území tvoří šest katastrálních území:  

- k.ú.: Holešov 

- k.ú.: Všetuly 

- k.ú. : Žopy.  

- k.ú.: Dobrotice 

- k.ú.: Količín 

- k.ú.: Tučapy u Holešova 
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Územní plán Holešov navazuje na územní plány: 

 

ÚP Němčice - Je zajištěna návaznost lokálního biokoridoru Záhoří – Pekliska návrhové plochy 

K č.173. Aktualizací mapového podkladu došlo k posunu vymezené plochy a porušení 

přímé návaznosti na návrhovou plochu K ÚP Němčice. Návaznost zajistit změnou 

nebo novým ÚP Němčice nad aktuálním mapovým podkladem. 

ÚP Rymice - Je zajištěna návaznost prvků ÚSES LBC Záhoří  a lokálních biokoridorů, LBC 

Rymický háj. 

- Je zajištěna návaznost na navrhované plochy technické infrastruktury. 

ÚP Bořenovice - V průběhu pořizování změny č. 1 ÚP Holešov došlo k nabytí účinnosti nového ÚP 

Bořenovice (s účinnosti 25.08.2022). Je zajištěna návaznost ploch technické 

infrastruktury (kanalizace, plynovod z   k.ú. Bořenovice  na  k.ú. Tučapy). 

ÚP Prusinovice - Území bez navazujících návrhových ploch a koridorů. 

ÚP Jankovice - V průběhu pořizování změny č. 1 ÚP Holešov došlo k nabytí účinnosti nového ÚP 

Jankovice (s účinnosti 08.03.2022). Je zajištěna návaznost návrhových ploch prvků 

ÚSES. 

ÚP Chomýž - Území bez navazujících návrhových ploch a koridorů. 

ÚP Brusné - Území bez navazujících návrhových ploch a koridorů. 

ÚP Lukoveček - Území bez navazujících návrhových ploch a koridorů. 

ÚP Přílepy - Je zajištěna návaznost navržených ploch pro prvky ÚSES. 

ÚP Martinice - Je zajištěna návaznost na navrhované plochy dopravní a technické infrastruktury. 

ÚP Zahnašovice - Je zajištěna návaznost na navrhované plochy dopravní infrastruktury. 

ÚP Třebětice - Je zajištěna návaznost na navrhované plochy dopravní infrastruktury. 

ÚP Pravčice - Je zajištěna návaznost na navrhované plochy dopravní infrastruktury. 

 

Návaznosti na územní plány sousedních obcí jsou ve Změně č.1 Územního plánu Holešov respektovány avšak 

s disproporcemi způsobenými neaktuálností mapových podkladů nebo neaktuálními územními plány sousedních obcí. 

Tato disproporce bude jejich aktualizováním odstraněna. 

 

5. Vyhodnocení splnění požadavků zadání  a vyhodnocení požadavků v rozhodnutí zastupitelstva obce 

o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem 

 

Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 

pořizované zkráceným postupem viz přílohy 1, 2, 3 a 4 textové části odůvodnění Změny č.1 územního plánu. 

 

Požadavky zadání byly obsaženy ve Zprávě o uplatňování ÚP a byly splněny následným způsobem: 

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, 

včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 

struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury jsou obsaženy zejména v kap.2 textu odůvodnění a v celkovém rozsahu a 

pojetí dokumentace změny. 

 

Splnění požadavků kap. E.1.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch  

Je použit aktuální mapový podklad. Je aktualizováno zastavěné území. 

Realizované záměry jsou zapracovány jako stabilizované plochy. 

Rovněž v souvislosti s novým mapovým podkladem bylo prověřeno funkční využití jednotlivých ploch a v 

odůvodněných případech upraveno. 

Funkční využití ploch v lokalitách Za Kozrálovem (SO č.57) a Pod Želkovem (SO č. 51,52, 414 a 415) bylo 

přepracováno v souvislosti se zpracovanými územními studiemi a reálnými možnostmi rozvoje lokalit. Část územních 

rezerv byla převedena na plochy rozvojové, část ploch rozvojových byla naopak převedena do rezervy.  

Do stabilizovaných ploch byly převedeny plochy s již realizovanými záměry přestaveb, dle požadavků byla 

vymezeny plochy přestaveb. 

Bylo zrušeno vymezení plochy BI č.26, protože cca ½ plochy se nachází v aktivní zóně Rusavy a cca ½ v ploše 

ZÚ Q 100. 

V textové části územního plánu je změnou stanoveno vymezení pojmů, které byly uvedeny v platném ÚP v 

textové části odůvodnění, byly aktualizovány. 
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Pro rozvojové plochy v lokalitách Za Kozrálovem a Pod Želkovem byly vymezeny prvky regulačního plánu. 

Samostatné plochy pro tříděný odpad  - podzemní kontejnery nebyly změnou vymezeny, neboť je možné je 

realizovat v plochách veřejných prostranství  PZ i PV a v případě lokality Pod Želkovem, také  ve stávající ploše TO.1. 

Je tak umožněna větší variabilita  jejich budoucího umístění a vymezení samostatnou plochou by nebylo účelné. 

Prověření konkrétních záměrů a požadavků na změny dle podnětů a připomínek občanů bylo obsaženo v Příloze 

č. 1 Zprávy o uplatňování ÚP Holešov v uplynulém období 2016-2020. Splnění těchto požadavků je obsaženo 

v samostatné příloze textu odůvodnění: příloze č. 1 kap.5. ve shodné struktuře jako struktura přílohy zadání. 

Prověření konkrétních záměrů a požadavků na změny dle požadavků města Holešov  bylo obsaženo v Příloze č. 

2 Zprávy o uplatňování ÚP Holešov v uplynulém období 2016-2020. Splnění těchto požadavků je obsaženo 

v samostatné příloze textu odůvodnění: příloze č. 2 kap.5. ve shodné struktuře jako struktura přílohy zadání. 

Splnění dalších požadavků vyplývajících  z usnesení zastupitelstva města Holešov, které byly vzneseny po 

zpracování Zprávy o uplatňování jsou obsaženy v samostatné příloze textu odůvodnění: příloze č. 3 kap.5. – pro 

jednotlivé požadavky je uveden způsob jejich zapracování. 

V rámci návrhu nových ploch s funkcí bydlení byla posouzena vhodnost území z hlediska možnosti ovlivnění 

nově navrhovaných ploch hlukem a na území s predikcí stávající i výhledové nadlimitní hlukové zátěže a upraven rozsah 

ploch nebo navrženo zajištění opatření omezující hlukovou zátěž (např. vzájemné oddělení jinou plochou). 

 

 Splnění požadavků kap. E.1.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 

veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn  

Jsou vypuštěny plochy technické infrastruktury TE 71, 68, 271, 272, 273, 274 (původně vymezené pro VPS ze ZÚR ZK 

E04 Holešov-Bořenovice VVN+TR110 kV/22kV)  

Je upraven způsob odkanalizování Prusinovice-Tučapy, návaznost na k.ú. Jankovice.  

Je upraven název rychlostní komunikace R49 na dálnici D49 a respektováno ochranné pásmo dráhy. 

 

Splnění požadavků kap.  E.1.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je 

vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona  

Jsou upraveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území v souvislosti s § 18 

odst. 5 stavebního zákona.  

Bylo  prověřeno vymezení biocentra P č.123 podle nové parcelace. Biocentrum zůstalo  vymezeno  dle územního 

plánu, neboť je limitováno  stávajícím vedením VN, parcelaci nelze respektovat.  

ÚP je v souladu se schválenými plány společných zařízení KPÚ Dobrotice, Žopy a Količín, protože tyto jsou již 

promítnuty do aktuálního mapového podkladu dle KN, nad kterým je změna ÚP zpracována. 

Zpracované dílčí úpravy v rámci změny obsahují také další požadavky Zprávy o uplatňování dle kap. E.2 až E.5.  

Způsoby zpracování změny odpovídá požadavkům Zprávy o uplatňování dle kap. E.6 . 

 

6. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 

stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 

Územní plán Holešov ani Změna č.1 nově nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, ani nezavádí 

jevy, které by přesahovaly svoji povahou, ochranným pásmem či jiným omezením hranice řešeného území. 

 

7. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 

 

Územní plán vymezil změnou č.1 části území, ve kterých jsou vymezeny prvky regulačního plánu, protože  ve 

správním území města se nachází dvě plošně rozsáhlejší lokality pro novou výstavbu, kde je žádoucí dosažení 

harmonického uspořádání nové výstavby, koncepční řešení v souladu se zpracovanými územními studiemi pro tato 

území, vymezení prvků regulačního plánu bylo také předmětem zadání změny.  

 

V ploše s prvky regulačního plánu RP1 a RP2 jsou vymezeny regulační prvky, které jsou do územního 

plánu zapracovány na podkladu Územní studie Holešov - Lokalita Za Kozrálovem (SO57), u které pořizovatel 

schválil možnost jejího využití podle § 25 stavebního zákona dne 19.07.2018 a vložil data o ní do evidence územně 

plánovací činnosti.  

 

V ploše s prvky regulačního plánu RP1 a RP2 (lokalita Za Kozrálovem) jsou vymezeny tyto regulační 

prvky: 
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Zastavitelné plochy BI č.459, BI č.460, BI č.461, BI č.462, BI č.463, BI č.464 a BI č.465: 

 Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů budou v uličním prostoru vymezeny uliční čárou. 

 Stavební čára - rovnoběžně s místní komunikací ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemku (uliční čáry).  

 Oplocení pozemků bydlení na hranici veřejného prostranství bude mít maximální výšku  1,4m nad přilehlým terénem 

 RD  přízemní se sklonitou nebo  plochou střechou 

 RD dvoupodlažní s plochou střechou 

 Rodinné domy: izolované (solitérní), dvojdomy nebo řadové domy 

 

Zastavitelná plocha PV č.466: 

 Celková šířka veřejného prostranství bude 12 m.  

 

Zastavitelná plocha PV č.467: 

 Celková šířka veřejného prostranství bude 15 m.  

 

Prvky z územní studie  jsou zapracovány pouze v rozsahu ploch, které jsou v souladu se zadáním změny 

vymezené jako rozvojové, protože část ploch je změnou převedena do územní rezervy (plocha č. 498). 

 Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství pro umístění místních komunikací v nezbytných šířích, které 

prověřila územní studie na základě návrhu konkrétních řešení jejich uspořádání tak, aby bylo možné následně umístit 

v nich místní komunikace obslužné, chodníky a zeleň. Z důvodu dostatečné obsluhy a možnosti vzniku kvalitních 

veřejných prostranství jsou požadovány uvedené minimální šíře. 

 Jsou vyjmenovány možnosti typologie rodinných domů  - izolované (solitérní), dvojdomy nebo řadové domy 

tak, aby byl stanoven možný způsoby zástavby.  

 Je stanoven požadavek na maximální výšku staveb v lokalitě - přízemní (jedno nadzemní podlaží), kryté 

sklonitou nebo plochou střechou, s možností využití podkroví pro obytné účely nebo dvoupodlažní s plochou střechou., 

protože plochy RP1 a RP2 se nacházejí v okrajové části zástavby v návaznosti na volnou polní krajinu a je žádoucí 

vytvoření plynulé návaznosti zástavby na okolní úroveň zástavby , maximum výšky tedy tvoří jedno podlaží se sklonitou 

střechou nebo dvě nadzemní podlaží s plochou střechou, protože vyšší objety se v dálkových pohledech na lokalitu od 

severu uplatňují podstatně rušivěji. Užití rozdílných (i plochých) střech v lokalitě RP1a a RP2 je možné v kontextu 

dálkových pohledů ze severu s průhledy na vyšší objekty panelového sídliště s deskovými panelovými stavbami a 

charakterem již stávající zástavby v lokalitě RP1 a RP2. Nová výstavba v lokalitě se tedy začlení do panoramatu 

ovlivněného typizovanou výstavbou 20. stol.  

 Je stanovena definice uliční čáry a stavební čáry proto, aby bylo zřejmé určení polohy průčelí staveb vzhledem 

k veřejnému prostranství ulic. Je požadováno, aby zástavba byla formována podél stavebních čar proto, aby stavby svým 

objemem vymezovaly prostranství ulic a formovaly tyto veřejné prostory. Odstup staveb od veřejných prostranství 

s komunikacemi umožní organizovat účelně předprostor rodinných domů včetně řešení dopravy v klidu na pozemcích 

staveb, uvnitř takto formované volné blokové struktury je prostor pro klidové zázemí staveb v zahradách. Vzdálenost 

6m od hrany veřejného prostranství je dostatečná pro kolmé parkovací stání, předzahrádky, řešení přípojek technické 

infrastruktury apod. 

 Je požadováno, aby oplocení pozemků bydlení na hranici veřejného prostranství mělo maximální výšku 1,4m 

nad přilehlým terénem tak, aby výše oplocení výrazně neomezovala vnímání prostoru ulic a kompozice staveb. 

 Realizace dopravní a technické infrastruktury musí předcházet realizaci vlastní bytové výstavby, protože 

v souladu s republikovou prioritou dle č. 2.2 PÚR ČR, bod (24), kde se uvádí, že možnosti nové výstavby je třeba 

dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Je tudíž nezbytné v 1 etapě  ji pro novou bytovou výstavbu nejprve 

zajistit a ve 2.etapě pak může být realizována vlastní bytová výstavba. 

 

V ploše s prvky regulačního plánu RP3 jsou vymezeny regulační prvky, které jsou do územního plánu 

zapracovány na podkladu Územní studie Holešov - Lokalita Pod Želkovem (SO51, SO52, PV334) a Územní studie 

Holešov - Lokalita Pod Želkovem (SO414, SO415, PV422), u kterých pořizovatel schválil možnost jejího využití 

podle § 25 stavebního zákona dne 19.07.2018 a vložil data o ní do evidence územně plánovací činnosti. 

 

V ploše s prvky regulačního plánu RP3 ( lokalita Pod Želkovem) jsou vymezeny tyto regulační prvky: 

 

Zastavitelné plochy BI č.480, BI č.481, BI č.482, BI č.483, BI č.484, BI č.485, BI č.486, BI č.487, BI č.488 a BI č. 

489: 

 Tvar střechy - sedlová nebo valbová střecha, případně jejich kombinace, orientace hlavního hřebene u rodinných domů 

souhlasně s osou komunikace, ke které pozemek stavby přiléhá (a je na ni napojen). 
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 Střechy šikmé se sklonem cca 35 až 45 stupňů, přípustný je i typ tzv. bungalovů s nižším sklonem střešního pláště.  

 Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů budou v uličním prostoru vymezeny uliční čárou. 

 Stavební čára - rovnoběžně s místní komunikací ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemku (uliční čáry).  

 Oplocení pozemků bydlení na hranici veřejného prostranství bude mít maximální celkovou výšku oplocení  1,4m nad 

přilehlým terénem.  

 Realizace dopravní a technické infrastruktury musí předcházet realizaci vlastní bytové výstavby. 

  Rodinné domy: izolované (solitérní), dvojdomy nebo řadové domy 

 

Zastavitelná plocha OV č.491: 

 Objekt občanského vybavení bude přízemní, s plochou nebo sklonitou střechou. 

 

Zastavitelná plocha PV č.490: 

 Celková šířka veřejného prostranství mezi plochami č.485 a 487, mezi plochami č.493 a 487, mezi plochami č.491 a 

487 a v přímo navazujících úsecích plochy č.490, bude 15 m. 

 Celková šířka veřejného prostranství mezi plochami č.483 a 485 a mezi plochami č.482 a 484, bude 15,5 m. 

 Ostatní  části veřejných prostranství budou v celkové šířce 12 m. 

 

Prvky z územní studie  mohou sloužit pro regulaci celého území RP3, protože touto změnou je celá lokalita 

vymezena pro rozvojové plochy (neobsahuje již územní rezervy). 

 Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství pro umístění místních komunikací v nezbytných šířích, které 

prověřila územní studie na základě návrhu konkrétních řešení jejich uspořádání tak, aby bylo možné následně umístit 

v nich místní komunikace obslužné, chodníky a zeleň. Z důvodu dostatečné obsluhy a možnosti vzniku kvalitních 

veřejných prostranství jsou požadovány uvedené minimální šíře (tedy 15m, 15,5m a 12m). 

 Jsou vyjmenovány možnosti typologie rodinných domů  - izolované (solitérní), dvojdomy nebo řadové domy 

tak, aby byl stanoven možný způsoby zástavby.  

 Je stanoven požadavek na maximální výšku staveb v lokalitě - přízemní (jedno nadzemní podlaží), s možností 

využití podkroví pro obytné účely, protože plocha RP3 se nachází v okrajové části zástavby v návaznosti na volnou 

polní krajinu, viditelnost lokality v dálkových pohledem na centrum města a historické dominanty je dána 

morfologickými podmínkami lokality. Je proto nutné dosažení plynulé návaznosti zástavby do krajiny snížením výškové 

hladiny na úroveň jednopodlažních staveb, krytých sklonitými symetrickými střechami. 

 Výše uvedené důvody zamezení negativního ovlivnění panoramatu je stanoven tvar střechy - sedlová nebo 

valbová střecha, případně jejich kombinace, orientace hlavního hřebene u rodinných domů souhlasně s osou 

komunikace, protože toto je charakteristika obvyklého tradičního způsobu zastřešení v navazující lokalitě, stejně jako 

požadovaný sklon střech  35 až 45 stupňů,  nižší sklon je přípustný u tzv. bungalovů.  

 Je stanovena definice uliční čáry a stavební čáry proto, aby bylo zřejmé určení polohy průčelí staveb vzhledem 

k veřejnému prostranství ulic. Je požadováno, aby zástavba byla formována podél  stavebních čar proto, aby stavby 

svým objemem vymezovaly prostranství ulic a formovaly tyto veřejné prostory. Odstup staveb od veřejných prostranství 

s komunikacemi umožní organizovat účelné předprostor rodinných domů včetně řešení dopravy v klidu na pozemcích 

staveb, uvnitř takto formované volné blokové struktury je prostor pro klidové zázemí staveb v zahradách. Vzdálenost 

6m od hrany veřejného prostranství je dostatečná pro kolmé parkovací stání, předzahrádky, řešení přípojek technické 

infrastruktury apod. 

  Objekt občanského vybavení v ploše č.491 bude přízemní, s plochou nebo sklonitou střechou, protože jeho 

objem a charakter je podřízen charakteru celé lokality RP3. 

 Je požadováno, aby oplocení pozemků bydlení na hranici veřejného prostranství mělo maximální výšku 1,4m 

nad přilehlým terénem tak, aby výše oplocení výrazně neomezovala vnímání prostoru ulic a kompozice staveb. 

 Realizace dopravní a technické infrastruktury musí předcházet realizaci vlastní bytové výstavby, protože 

v souladu s republikovou prioritou dle č. 2.2 PÚR ČR, bod (24), kde se uvádí, že možnosti nové výstavby je třeba 

dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Je tudíž nezbytné v 1 etapě  ji pro novou bytovou výstavbu nejprve 

zajistit a ve 2.etapě pak může být realizována vlastní bytová výstavba. 

 

Etapizace výstavby 

 

V plochách s prvky regulačního plánu (RP1 a RP3) byla stanovena pro výstavbu v plochách  BI etapizace 

výstavby. V případě lokality PR1 (Za Kozrálovem) se  předpokládá postupné napojení od  komunikace ul. Rymická  

(komunikace, kanalizace) a ze stávajících sítí (vodovod, el. energie) minimálně  po hranici pozemku na němž má být 
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realizován RD. V případě lokality RP 3 (Pod Želkovem) se předpokládá napojení od silnice  49010 min. po hranici 

pozemku, na němž má být realizován RD.  

Etapizace výstavby v plochách s prvky regulačního plánu RP1 a RP 3 byla navržena z důvodu zajištění postupné 

realizace výstavby   a zajištění  hospodárného využívání území (také s ohledem na cíl územního plánování uvedený v  § 

18 odst. 2  stavebního zákona:  ÚP zajišťuje předpoklady pro  udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 

na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje).  Vzhledem k tomu, že se jedná 

o rozsáhlé území  (v případě plochy RP 1 o cca  3,7 ha a plochy RP 3 o cca 9,4 ha),  je   záměrem  vytvoření podmínek 

pro postupné zastavování území a předcházení   výstavbě jednotlivých RD  v celé ploše bez související dopravní a 

technické infrastruktury a předcházení  budování individuálních zdrojů zásobování vodou, samostatným řešením odvodu 

splaškových vod a zásobování el. energií. Pro  plochy  s prvky regulačního plánu byly zpracovány územní studie  

Lokalita „Pod Želkovem (SO č.51, SO č.52, PV č.334),  Lokalita Pod Želkovem (SO č.414, SO č.415, PV č.422)  a 

Lokalita Za Kozrálovem (SO č.57). Tyto územní studie jsou zapsány do evidence územně plánovací činnosti a jsou tedy 

podkladem po rozhodování v území. Územní studie řeší plošné a prostorové uspořádání a dopravní a technickou 

infrastrukturu území. Z územních studií  bylo převzato touto změnou do  územního plánu  základní členění ploch (plochy 

BI, OV, PV, PZ) i navržená dopravní a technická infrastruktura (zobrazená v grafické části  odůvodnění  této změny ve 

výkresech  technické infrastruktury – vodní hospodářství a výkrese dopravní a technické infrastruktury – energetika, 

spoje). Rovněž v územních studiích byla navržena etapizace výstavby. Územní studie stanovují, že realizace dopravní a 

technické infrastruktury musí předcházet realizaci vlastní bytové výstavby. Tato podmínka je zpřesněna touto změnou 

územního plánu. Přesto že, územní studie navrhuje kromě komunikací, zásobování vodou, odkanalizování a zásobování 

el. energií také chodníky, veřejné osvětlení, zásobování plynem, jsou jako podmínka pro realizaci ploch  (BI a OV)  

změnou územního plánu uvedeny  pouze komunikace, kanalizace, vodovod a el. energie, které jsou základním 

předpokladem pro novou výstavbu v území. 

Realizovanou nezbytnou související dopravní a technickou infrastrukturou se pro účely etapizace v ploše RP1 a 

RP3 rozumí vydání pravomocného územního rozhodnutí pro nezbytnou a související dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

U plochy  RP 2 nebyla stanovena podmínka etapizace, neboť se jedná o území podél stávající komunikace mezi 

stávající zástavbou. 

 

8. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkce lesa 

 

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhl. č.271/2019 Sb., vyhl. 153/2016 Sb., vyhl. č.48/2011 Sb. a Metodickým pokynem čá 11/2017 

Věst. MŽP, jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem ochrany 

ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit k posouzení 

předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely návrhu změny č.1 Územního plánu Holešov. Na základě aktuálního 

mapového podkladu proběhla aktualizace záborů ZPF. Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je výkres 

B.2.3 a také tato textová část odůvodnění ÚP. 

Předmětem vyhodnocení důsledků územního plánu jsou koridory, zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy 

změn v krajině. Pro vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování územního plánu je rozhodující hlavní využití 

plochy, a není-li hlavní využití plochy stanoveno, je rozhodující přípustné využití plochy. 

Změnou č.1 ÚP nejsou vyhodnoceny z hlediska záboru ZPF a PUPFL již v platném ÚP schválené návrhové 

plochy nebo části návrhových ploch bez změny funkčního využití. 

Téměř celé správní území města Holešova se nachází na nejkvalitnějších půdách s I. a II. třídou ochrany ZPF. 

Při vymezování nových zastavitelných ploch a respektování urbanistických zásad (nevytvářet nové samoty, nové plochy 

řešit v návaznosti na zastavěné území) nebylo možné se záboru těchto půd vyhnout. Nové plochy na ZPF však byly 

minimalizovány na nezbytně nutnou míru v souladu s rozvojem města a požadavky vyplývajícími ze zásad územního 

rozvoje. Z hlediska  ZPF nejvýhodnějšího řešení vymezování nových zastavitelných ploch na méně kvalitních půdách s 

III. až V. třídou ochrany ZPF z výše uvedeného důvodu nebylo zcela možné, na horších půdách byly vymezeny plochy 

BI č. 430 a BI č.435. 

U všech níže uvedených lokalit se jedná o plochy vybrané jako nejvhodnější pro územní rozvoj města v 

návaznosti na zastavěné území, z hlediska dopravní dostupnosti, inženýrských sítí, uspokojení současných potřeb 

rozvoje města, zabránění odlivu usazených obyvatel apod..  

Potřeba vytváření nových ploch pro bydlení je popsána v kapitole 3.f  Vyhodnocení účelného využití zastavěného 

území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v odstavci a) Plochy individuálního bydlení (BI) a odstavci 

h) Plochy smíšené obytné (SO). Zdůvodnění jednotlivých lokalit je uvedeno  také výše  v kapitole 3.e Komplexní 
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zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  tabulce Přehled lokalit změn včetně odůvodnění navrhované změny 

a odstavci Plochy změnou nově vymezené. 

Faktický zábor ZPF ve Změnou č.1 nově navrhovaných plochách bude menší, protože plochy zastavěné 

jednotlivými stavbami budou menší než vymezené jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití a nezastavěné části 

plochy zůstanou pod ochrannou ZPF. Orgán ochrany ZPF bude v rámci povolovacího procesu jednotlivých záměrů 

posuzovat a zajišťovat minimalizaci záborů ZPF. 

 

a) Plochy nebo koridory, kterých se zábor ZPF a PUPFL týká 

 

Plochy pro bydlení individuální 

BI č.423, BI č.429, BI č.430, BI č.431, BI č.435, BI č.436, BI č.448, BI č.459, BI č.460, BI č.461, BI č.462, BI 

č.463, BI č.464, BI č.465, BI č.480, BI č.481, BI č.482, BI č.483, BI č.484, BI č.485, BI č.486, BI č.487, BI č.488, BI 

č.489, BI č.533, BI č.534, BI č.535, BI č.539, BI č.540, BI č.551 

 

Plochy rekreace 

RI č.432, RI č.434, RX č.437, RZ č.438, RI č. 439, RI č. 440, RZ č. 449, RI č. 451, RI č. 455, RI č. 508, RI č. 

518, RZ č. 520, RI č. 529, R č. 530 

 

Plochy občanského vybavení 

OV č.491, OK č.512, OK č.513, OX č.528 

 

Plochy dopravní infrastruktury 

D č.427, D č. 442, DS č.445, D č.458, D č.519 

 

Plochy technické infrastruktury 

TO.1 č.457, TV č.504, TE č.522, T* č.523, TV č.525 

 

 Plochy veřejných prostranství  

PZ č.452, PV č.466, PV.č.467, PV č.468, PZ č.469, PV č.490, PZ č.492, PZ č.493, PZ č.494, PZ č.495, PZ č.496, 

PZ č.497, PV č.510, PV č.515, PZ č.538, PV č.545 

 

Plochy smíšeného využití 

SP č.444, SO č.499, SO č.500, SO č.501, SX č.509, SP č.514, SO č.541, SO č.542, SO.2 č.546 

 

Plochy výroby a skladování 

VX č.428,VZ č.433, VZ č.441, VP č.443, VP č.502, VP č.503, V č.536, V č.537 

 

Plochy sídelní zeleně  

Z* č.526, Z* č.527 

 

Plochy krajinné zeleně 

K č.505, K č.506, K č.543, K č.544, K č.547, K č.548, K č.549 

 

Plochy zemědělské 

Z č.447, Z č.517, Z č.531 

 

b) Výměry záboru podle navrženého využití jednotlivých ploch a koridorů 

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   

  (ha)   

423 0,5374 0,0000 0,4587 0,0000 0,1313 0,3274 0,0000 0,0000 BI 
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427 0,5625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 D 

428 0,3498 0,0000 0,3498 0,0125 0,0000 0,0000 0,3373 0,0000 VX 

429 0,2543 0,0000 0,2471 0,0000 0,2194 0,0277 0,0000 0,0000 BI 

430 0,3322 0,0000 0,3322 0,0000 0,0000 0,3322 0,0000 0,0000 BI 

431 0,0720 0,0000 0,0720 0,0000 0,0720 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

432 0,5104 0,0000 0,4996 0,0000 0,0000 0,0000 0,4996 0,0000 RI 

433 1,1850 0,0000 1,0680 0,0000 0,0000 0,0000 0,6711 0,3968 VZ 

434 0,2171 0,2171 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

435 0,1472 0,0000 0,1472 0,0000 0,0000 0,0000 0,1472 0,0000 BI 

436 0,2459 0,0000 0,2459 0,0000 0,2459 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

437 0,0968 0,0000 0,0968 0,0935 0,0000 0,0032 0,0000 0,0000 RX 

438 0,9963 0,0000 0,8652 0,0032 0,0000 0,4758 0,0000 0,3863 RZ 

439 0,0502 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

440 0,1499 0,0000 0,1499 0,0979 0,0000 0,0520 0,0000 0,0000 RI 

441 1,2365 0,0000 1,2365 1,2365 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 VZ 

442 0,0150 0,0000 0,0118 0,0118 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 D 

443 0,1691 0,0000 0,0349 0,0349 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 VP 

444 0,4790 0,0000 0,3711 0,3711 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SP 

445 0,3276 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 DS 

447 0,2321 0,0000 0,2322 0,2322 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Z 

448 0,1820 0,0000 0,1820 0,1820 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

449 0,2294 0,0000 0,2294 0,2294 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RZ 

451 0,0758 0,0000 0,0697 0,0697 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

452 0,2648 0,0000 0,1165 0,1165 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

453 0,0362 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

454 0,0362 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

455 0,3594 0,0000 0,3578 0,3578 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

456 0,0975 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SP 

457 0,3346 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 TO.1 

458 0,0026 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 D 

459 0,6210 0,0000 0,6210 0,6210 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

460 0,4065 0,0000 0,4065 0,4065 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

461 0,9062 0,0000 0,9062 0,9062 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

462 0,7720 0,0000 0,7561 0,7561 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

463 0,1096 0,0000 0,1096 0,1096 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

464 0,2428 0,0000 0,2428 0,2428 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

465 0,2462 0,0000 0,2444 0,2444 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

466 0,7255 0,0000 0,5088 0,5088 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

467 0,0530 0,0000 0,0531 0,0531 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

468 0,0097 0,0000 0,0097 0,0097 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

469 0,3056 0,0000 0,3015 0,3015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

480 0,2205 0,0000 0,2205 0,2205 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

481 1,1049 0,0000 1,1049 1,1049 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

482 0,4412 0,0000 0,4412 0,4412 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

483 1,7248 0,0000 1,7248 1,7248 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

484 0,4791 0,0000 0,4791 0,4791 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

485 1,3927 0,0000 1,3927 1,3927 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

486 0,3907 0,0000 0,3905 0,3905 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

487 2,0041 0,0000 1,9920 1,9920 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 
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488 0,4588 0,0000 0,4588 0,4588 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

489 0,4033 0,0000 0,4025 0,4025 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

490 2,4640 0,0000 2,2432 2,2432 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

491 0,1028 0,0000 0,1028 0,1028 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 OV 

492 0,2183 0,0000 0,2183 0,2183 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

493 0,1205 0,0000 0,1205 0,1205 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

494 0,3424 0,0000 0,2943 0,2943 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

495 0,0375 0,0000 0,0369 0,0369 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

496 0,0216 0,0000 0,0216 0,0216 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

497 0,1077 0,0000 0,1077 0,1077 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

499 8,3806 0,0000 8,3806 8,3806 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO 

500 0,9055 0,0000 0,9033 0,9033 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO 

501 2,2099 0,0000 2,2084 2,2084 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO 

502 5,3052 0,0000 5,2298 5,2298 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 VP 

503 1,5542 0,0000 1,5542 1,5542 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 VP 

504 0,2796 0,0000 0,2753 0,2753 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 TV 

505 0,5268 0,0000 0,5215 0,0000 0,5036 0,0000 0,0178 0,0000 K 

506 0,8966 0,0000 0,8758 0,0000 0,8758 0,0000 0,0000 0,0000 K 

508 0,0671 0,0000 0,0671 0,0000 0,0000 0,0000 0,0671 0,0000 RI 

509 0,3785 0,0000 0,1796 0,1796 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SX 

510 0,1545 0,0000 0,0809 0,0000 0,0000 0,0809 0,0000 0,0000 PV 

512 1,4606 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 OK 

513 0,7738 0,0000 0,4774 0,4774 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 OK 

514 0,3092 0,0000 0,3092 0,3092 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SP 

515 0,0309 0,0000 0,0309 0,0309 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

517 0,4548 0,0000 0,4548 0,0000 0,0000 0,0000 0,4548 0,0000 Z 

518 0,0367 0,0000 0,0350 0,0350 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

519 0,0874 0,0000 0,0010 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 D 

520 0,3906 0,0000 0,3695 0,3695 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RZ 

521 0,9234 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SP 

522 0,6980 0,0000 0,6980 0,6980 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 TE 

523 0,9717 0,0000 0,9717 0,9717 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 T* 

525 0,6348 0,0000 0,6105 0,5931 0,0175 0,0000 0,0000 0,0000 TV 

526 0,1019 0,0000 0,1019 0,0000 0,0349 0,0669 0,0000 0,0000 Z* 

527 0,0881 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Z* 

528 0,0414 0,0414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 OX 

529 0,0543 0,0000 0,0491 0,0491 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

530 0,1702 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 R 

531 0,7017 0,0000 0,7017 0,0000 0,7017 0,0000 0,0000 0,0000 Z 

533 0,9934 0,0000 0,9724 0,0000 0,9724 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

534 0,6163 0,0000 0,5701 0,0000 0,5701 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

535 0,3281 0,0000 0,3281 0,0000 0,3281 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

536 12,6691 0,0000 4,2095 4,2095 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 V 

537 97,5950 0,0000 34,9502 34,9502 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 V 

538 1,0091 0,0000 0,2414 0,2414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

539 0,2509 0,0000 0,2509 0,0000 0,0000 0,2509 0,0000 0,0000 BI 

540 0,1017 0,0000 0,0569 0,0000 0,0000 0,0569 0,0000 0,0000 BI 

541 1,4626 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO 

542 0,8029 0,0000 0,7855 0,7855 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO 
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543 0,9039 0,0000 0,9039 0,3406 0,5632 0,0000 0,0000 0,0000 K 

544 0,8409 0,0000 0,8409 0,8409 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 K 

545 0,3969 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

546 0,8153 0,0000 0,7756 0,7756 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO.2 

547 0,2544 0,0000 0,2478 0,2478 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 K 

548 0,3481 0,0000 0,3481 0,2108 0,1374 0,0000 0,0000 0,0000 K 

549 0,3863 0,0000 0,3863 0,3863 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 K 

551 0,3119 0,0000 0,3119 0,0000 0,0612 0,0000 0,2507 0,0000 BI 

Σ 174,8926 0,2585 94,553 84,2157 5,4345 1,6739 2,4456 0,7831   

 

c) Odhad výměry záboru, na které bude po ukončení nezemědělské činnosti provedena rekultivace zpět 

na zemědělskou půdu, včetně souhrnu těchto výměr podle typu navrženého využití a souhrnu těchto 

výměr bez ohledu na typ navrženého využití. 

 

Ve změně č.1 ÚP nejsou řešeny plochy s rekultivací zpět na zemědělskou půdu. 

 

d) Souhrn výměr záborů podle typu navrženého využití ploch a koridorů 

 

Plochy pro bydlení  

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   

  (ha)   

423 0,5374 0,0000 0,4587 0,0000 0,1313 0,3274 0,0000 0,0000 BI 

429 0,2543 0,0000 0,2471 0,0000 0,2194 0,0277 0,0000 0,0000 BI 

430 0,3322 0,0000 0,3322 0,0000 0,0000 0,3322 0,0000 0,0000 BI 

431 0,0720 0,0000 0,0720 0,0000 0,0720 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

435 0,1472 0,0000 0,1472 0,0000 0,0000 0,0000 0,1472 0,0000 BI 

436 0,2459 0,0000 0,2459 0,0000 0,2459 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

448 0,1820 0,0000 0,1820 0,1820 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

459 0,6210 0,0000 0,6210 0,6210 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

460 0,4065 0,0000 0,4065 0,4065 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

461 0,9062 0,0000 0,9062 0,9062 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

462 0,7720 0,0000 0,7561 0,7561 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

463 0,1096 0,0000 0,1096 0,1096 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

464 0,2428 0,0000 0,2428 0,2428 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

465 0,2462 0,0000 0,2444 0,2444 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

480 0,2205 0,0000 0,2205 0,2205 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

481 1,1049 0,0000 1,1049 1,1049 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

482 0,4412 0,0000 0,4412 0,4412 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

483 1,7248 0,0000 1,7248 1,7248 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

484 0,4791 0,0000 0,4791 0,4791 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

485 1,3927 0,0000 1,3927 1,3927 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

486 0,3907 0,0000 0,3905 0,3905 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

487 2,0041 0,0000 1,9920 1,9920 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

488 0,4588 0,0000 0,4588 0,4588 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

489 0,4033 0,0000 0,4025 0,4025 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

533 0,9934 0,0000 0,9724 0,0000 0,9724 0,0000 0,0000 0,0000 BI 
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534 0,6163 0,0000 0,5701 0,0000 0,5701 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

535 0,3281 0,0000 0,3281 0,0000 0,3281 0,0000 0,0000 0,0000 BI 

539 0,2509 0,0000 0,2509 0,0000 0,0000 0,2509 0,0000 0,0000 BI 

540 0,1017 0,0000 0,0569 0,0000 0,0000 0,0569 0,0000 0,0000 BI 

551 0,3119 0,0000 0,3119 0,0000 0,0612 0,0000 0,2507 0,0000 BI 

Σ 16,2977 0,0000 16,0690 12,0756 2,6004 0,9951 0,3979 0,0000   

 

Plochy rekreace 

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   

  (ha)   

432 0,5104 0,0000 0,4996 0,0000 0,0000 0,0000 0,4996 0,0000 RI 

434 0,2171 0,2171 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

437 0,0968 0,0000 0,0968 0,0935 0,0000 0,0032 0,0000 0,0000 RX 

438 0,9963 0,0000 0,8652 0,0032 0,0000 0,4758 0,0000 0,3863 RZ 

439 0,0502 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

440 0,1499 0,0000 0,1499 0,0979 0,0000 0,0520 0,0000 0,0000 RI 

449 0,2294 0,0000 0,2294 0,2294 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RZ 

451 0,0758 0,0000 0,0697 0,0697 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

455 0,3594 0,0000 0,3578 0,3578 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

508 0,0671 0,0000 0,0671 0,0000 0,0000 0,0000 0,0671 0,0000 RI 

518 0,0367 0,0000 0,0350 0,0350 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

520 0,3906 0,0000 0,3695 0,3695 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RZ 

529 0,0543 0,0000 0,0491 0,0491 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 RI 

530 0,1702 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 R 

Σ 3,4042 0,2171 2,7891 1,3051 0,0000 0,531 0,5667 0,3863   

 

 

Plochy občanského vybavení 

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   

  (ha)   

491 0,1028 0,0000 0,1028 0,1028 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 OV 

512 1,4606 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 OK 

513 0,7738 0,0000 0,4774 0,4774 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 OK 

528 0,0414 0,0414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 OX 

Σ 2,3786 0,0414 0,5802 0,5802 5,4345 0,0000 0,0000 0,0000   

 

Plochy dopravní infrastruktury 

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   
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  (ha)   

427 0,5625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 D 

442 0,0150 0,0000 0,0118 0,0118 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 D 

445 0,3276 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 DS 

458 0,0026 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 D 

519 0,0874 0,0000 0,0010 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 D 

Σ 0,9951 0,0000 0,0128 0,0128 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

 

Plochy technické infrastruktury 

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   

  (ha)   

457 0,3346 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 TO.1 

504 0,2796 0,0000 0,2753 0,2753 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 TV 

522 0,6980 0,0000 0,6980 0,6980 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 TE 

523 0,9717 0,0000 0,9717 0,9717 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 T* 

525 0,6348 0,0000 0,6105 0,5931 0,0175 0,0000 0,0000 0,0000 TV 

Σ 2,9187 0,0000 2,5555 2,5381 0,0175 0,0000 0,0000 0,0000   

 

 Plochy veřejných prostranství  

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   

  (ha)   

452 0,2648 0,0000 0,1165 0,1165 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

453 0,0362 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

454 0,0362 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

466 0,7255 0,0000 0,5088 0,5088 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

467 0,0530 0,0000 0,0531 0,0531 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

468 0,0097 0,0000 0,0097 0,0097 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

469 0,3056 0,0000 0,3015 0,3015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

490 2,4640 0,0000 2,2432 2,2432 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

492 0,2183 0,0000 0,2183 0,2183 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

493 0,1205 0,0000 0,1205 0,1205 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

494 0,3424 0,0000 0,2943 0,2943 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

495 0,0375 0,0000 0,0369 0,0369 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

496 0,0216 0,0000 0,0216 0,0216 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

497 0,1077 0,0000 0,1077 0,1077 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

510 0,1545 0,0000 0,0809 0,0000 0,0000 0,0809 0,0000 0,0000 PV 

515 0,0309 0,0000 0,0309 0,0309 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

538 1,0091 0,0000 0,2414 0,2414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PZ 

545 0,3969 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 PV 

Σ 6,3344 0,0000 4,3853 4,3044 0,0000 0,0809 0,0000 0,0000   
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Plochy smíšeného využití 

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   

  (ha)   

444 0,4790 0,0000 0,3711 0,3711 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SP 

456 0,0975 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SP 

499 8,3806 0,0000 8,3806 8,3806 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO 

500 0,9055 0,0000 0,9033 0,9033 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO 

501 2,2099 0,0000 2,2084 2,2084 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO 

509 0,3785 0,0000 0,1796 0,1796 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SX 

514 0,3092 0,0000 0,3092 0,3092 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SP 

521 0,9234 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SP 

541 1,4626 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO 

542 0,8029 0,0000 0,7855 0,7855 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO 

546 0,8153 0,0000 0,7756 0,7756 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 SO.2 

Σ 16,7644 0,0000 13,9133 13,9133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

 

Plochy výroby a skladování 

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   

  (ha)   

428 0,3498 0,0000 0,3498 0,0125 0,0000 0,0000 0,3373 0,0000 VX 

433 1,1850 0,0000 1,0680 0,0000 0,0000 0,0000 0,6711 0,3968 VZ 

441 1,2365 0,0000 1,2365 1,2365 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 VZ 

443 0,1691 0,0000 0,0349 0,0349 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 VP 

502 5,3052 0,0000 5,2298 5,2298 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 VP 

503 1,5542 0,0000 1,5542 1,5542 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 VP 

536 12,6691 0,0000 4,2095 4,2095 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 V 

537 97,5950 0,0000 34,9502 34,9502 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 V 

Σ 120,0639 0,0000 48,6329 47,2276 0,0000 0,0000 1,0084 0,3968   

 

Plochy sídelní zeleně  

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   

  (ha)   

526 0,1019 0,0000 0,1019 0,0000 0,0349 0,0669 0,0000 0,0000 Z* 

527 0,0881 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Z* 

Σ 0,1900 0,0000 0,1019 0,0000 0,0349 0,0669 0,0000 0,0000   
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Plochy krajinné zeleně 

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   

  (ha)   

505 0,5268 0,0000 0,5215 0,0000 0,5036 0,0000 0,0178 0,0000 K 

506 0,8966 0,0000 0,8758 0,0000 0,8758 0,0000 0,0000 0,0000 K 

543 0,9039 0,0000 0,9039 0,3406 0,5632 0,0000 0,0000 0,0000 K 

544 0,8409 0,0000 0,8409 0,8409 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 K 

547 0,2544 0,0000 0,2478 0,2478 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 K 

548 0,3481 0,0000 0,3481 0,2108 0,1374 0,0000 0,0000 0,0000 K 

549 0,3863 0,0000 0,3863 0,3863 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 K 

Σ 4,157 0,0000 4,1243 2,0264 2,0800 0,0000 0,0178 0,0000   

 

Plochy zemědělské 

 

ID 

funkční 

plochy 

  

Výměra 

plochy 

celkem 

  

  

Z toho  

v PUPFL 

z toho v ZPF funkční 

využití 

kód 

  

  

celkem 

  

I.třída  

ochrany 

ZPF 

II.třída 

ochrany 

ZPF 

III. třída 

ochrany 

ZPF 

IV. třída 

ochrany 

ZPF 

V.třída 

ochrany 

ZPF   

  (ha)   

447 0,2321 0,0000 0,2322 0,2322 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Z 

517 0,4548 0,0000 0,4548 0,0000 0,0000 0,0000 0,4548 0,0000 Z 

531 0,7017 0,0000 0,7017 0,0000 0,7017 0,0000 0,0000 0,0000 Z 

Σ 1,3886 0,0000 1,3887 0,2322 0,7017 0,0000 0,4548 0,0000   

 

e) souhrn výměr záboru navrhovaných ploch a koridorů bez ohledu na typ navrženého využití, který je 

dále členěn podle tříd ochrany 

 

Viz tabulka bod b). 

 

f) Informace o existenci závlah, odvodnění a staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody v 

rozsahu ÚAP. 

 

V k.ú.: Holešov, k.ú.: Všetuly, k.ú. : Žopy, k.ú.: Dobrotice, k.ú.: Količín, k.ú.: Tučapy u Holešovase nachází 

stavby pro odvodnění  a stavby k ochraně pozemku před erozní činností vody. Změna č.1 respektuje tyto stavby a 

zachovává navržená protierozní opatření platného ÚP. 

 

g) Informace o plochách a koridorech obsažených v platné územně plánovací dokumentaci, které 

obsahují zemědělskou půdu I. nebo II. třídy ochrany, a nemá-li návrhem územního plánu dojít ke změně 

využití těchto koridorů a ploch 

 

ID 

funkční 

plochy 

  tř. 

ochrany 

ZPF 

změna 

využití ve 

Změně č.1 

funkční 

využití 

kód 

  

Funkční využití 
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423 plocha individuálního bydlení II. ano BI 

428 

plocha pro specifické druhy výroby a skladování 

- specifická zemědělská výroba I. ano VX 

429 plocha individuálního bydlení II. ano BI 

431 plocha individuálního bydlení II. ano BI 

436 plocha individuálního bydlení II. ano BI 

437 plocha rekreace specifických forem - agroturistika I. ano RX 

438 plocha individuální rekreace - zahrádkářské osady I. ano RZ 

440 plocha rodinné rekreace I. ne RI 

441 plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu I. ano VZ 

442 plocha dopravní infrastruktury I. ano D 

443 plocha pro průmyslovou výrobu a sklady I. ano VP 

444 plocha smíšená výrobní I. ano SP 

447 plocha zemědělská I. ne Z 

448 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

449 plocha individuální rekreace - zahrádkářské osady I. ano RZ 

451 plocha rodinné rekreace I. ne RI 

452 plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch I. ne PZ 

455 plocha rodinné rekreace I. ne RI 

459 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

460 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

461 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

462 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

463 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

464 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

465 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

466 plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch I. ano PV 

467 plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch I. ano PV 

468 plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch I. ano PV 

469 plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch I. ano PZ 

480 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

481 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

482 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

483 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

484 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

485 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

486 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

487 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

488 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

489 plocha individuálního bydlení I. ano BI 

490 plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch I. ano PV 

491 plocha občanského vybavení - veřejná vybavenost I. ne OV 

492 plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch I. ano PZ 

493 plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch I. ano PZ 

494 plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch I. ano PZ 

495 plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch I. ano PZ 

496 plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch I. ano PZ 

497 plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch I. ano PZ 

499 plocha smíšená obytná I. ne SO 

500 plocha smíšená obytná I. ne SO 
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501 plocha smíšená obytná I. ne SO 

502 plocha pro průmyslovou výrobu a sklady I. ne VP 

503 plocha pro průmyslovou výrobu a sklady I. ne VP 

504 plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství I. ne TV 

505 plocha krajinné zeleně II. ne K 

506 plocha krajinné zeleně II. ne K 

509 plocha smíšená specifická I. ano SX 

513 plocha občanského vybavení - komerční zařízení I. ano OK 

514 plocha smíšená výrobní I. ano SP 

515 plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch I. ne PV 

518 plocha rodinné rekreace I. ano RI 

519 plocha dopravní infrastruktury I. ano D 

520 plocha individuální rekreace - zahrádkářské osady I. ano RZ 

522 plocha technické infrastruktury - energetika I. ne TE 

523 plocha technické infrastruktury I. ne T* 

525 plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství I. ano TV 

526 plocha sídelní zeleně II. ne Z* 

529 plocha rodinné rekreace I. ano RI 

531 plocha zemědělská II. ne Z 

533 plocha individuálního bydlení II. ne BI 

534 plocha individuálního bydlení II. ne BI 

535 plocha individuálního bydlení II. ne BI 

536 plocha výroby a skladování - průmyslová zóna I. ne V 

537 plocha výroby a skladování - průmyslová zóna I. ne V 

538 plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch I. ne PZ 

542 plocha smíšená obytná I. ne SO 

543 plocha krajinné zeleně I., II. ne K 

544 plocha krajinné zeleně I. ne K 

546 plocha smíšená obytná městská I. ano SO.2 

547 plocha krajinné zeleně I. ne K 

548 plocha krajinné zeleně I., II. ne K 

549 plocha krajinné zeleně I. ne K 

551 plocha individuálního bydlení II. ne BI 

 

h) Údaje o dotčení sítě účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních 

pozemků a sítě polních cest navrhovaným řešením 

 

Aktualizací ÚP nad aktuálním mapovým podkladem a v souladu se skutečným stavem v území Změna č.1 

respektovala stávající síť účelových komunikací sloužících k obhospodařování lesních pozemků a sítě polních cest. 

 

i) zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 

chráněných obecných zájmů nejvýhodnější podle § 5 odst. 1 zákona. 

 

Jednotlivé plochy dotčené ochranou ZPF a PUPFL byly navrženy tak, aby byly zábory ZPF a PUPFL prováděny 

pouze v nejnutnějším rozsahu. Změnou č.1 ÚP jsou dotčeny pozemky určené pro plnění funkce lesa.  

Zdůvodnění vymezení jednotlivých lokalit (resp. ploch)  je uvedeno také  výše v odstavci 3e) Komplexní 

zdůvodnění přijatého řešení vč. vybrané varianty, v tabulce Přehled lokalit změn včetně odůvodnění navrhované změny. 

 

Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Plochy pro bydlení individuální 
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BI č.423 –  Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na západním okraji MČ Količín z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 prověřením podmínek využití stavové plochy VZ areálu bývalého zahradnictví. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy s II a, III. tř. ochrany ZPF. Jedná se o kvalitní a velmi kvalitní půdy. Plocha 

není zasažena investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou 

narušeny. Jedná se o změnu využití území v zastavěném území změnou stabilizované plochy VZ. Vymezení plochy je 

provedeno v nezbytně nutném rozsahu, část původní plochy VZ je nově vymezena jako plocha sídelní zeleně Z*. 

 

BI č.429 –  Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji MČ Tučapy v zastavěném 

území z důvodu požadavku zadání Změny č.1, prověřením podmínek v území při respektování limit v území (správa 

toku, kanalizace, vodovodu) vč. napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy s I. a II. tř. ochrany ZPF. Jedná se o velmi kvalitní a nejkvalitnější půdy. 

V ploše se nachází meliorační systém. Plocha není zasažena dalšími investicemi do půdy.  Hydrologické a odtokové 

poměry v krajině nebudou narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší 

obhospodařování zemědělských pozemků. Jedná se o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje a 

zabránění negativnímu demografickému vlivu odlivu obyvatel z MČ. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Plocha je vymezena v minimálním rozsahu umožňující bydlení v maximálně 2 rodinných domech se 

zahradami při respektování limitů v území. Faktický dopad na ZPF bude menší, protože zastavěné plochy budou menší 

než vlastní plocha BI č. 429, nezastavěné části plochy budou sloužit jako zahrada. 

 

BI č.430 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji MČ Tučapy z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 tak, aby v jižní části pozemků vznikla ucelená lokalita. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy III. tř. ochrany ZPF. Jedná se o kvalitní půdy. Plocha je v minimálním rozsahu 

zasažena melioračním systémem a není zasažena dalšími investicemi do půdy. Hydrologické a odtokové poměry v 

krajině nebudou narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší 

obhospodařování zemědělských pozemků. Jedná se o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje  

a zabránění negativnímu demografickému vlivu odlivu obyvatel z obce. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem 

na ochranu ZPF. Faktický dopad na ZPF bude menší, protože zastavěné plochy budou menší než vlastní plocha BI č. 

430, nezastavěné části plochy budou sloužit jako zahrada.  

 

BI č.431 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení v lokalitě U farmy MČ Tučapy z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 jako doplnění proluky ve stabilizovaných plochách bydlení v zastavěném území. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy II. tř. ochrany ZPF. Jedná se o velmi kvalitní půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o změnu využití území v zastavěném území změnou stabilizované plochy Z*. Jedná se o nejvýhodnější řešení využitím 

plochy v zastavěném území. Jedná se o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje a zabránění 

negativnímu demografickému vlivu odlivu obyvatel z MČ. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na ochranu 

ZPF. Faktický dopad na ZPF bude menší, protože zastavěné plochy budou menší než vlastní plocha BI č. 429, 

nezastavěné části plochy budou sloužit jako zahrada. 

 

BI č.435 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na východním okraji MČ Žopy v lokalitě U Hřiště z 

důvodu požadavku zadání Změny č.1 při respektování tras stávající technické infrastruktury. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy IV. tř. ochrany ZPF. Jedná se o méně kvalitní půdy. V ploše se nachází 

meliorační systém. Plocha není zasažena dalšími investicemi do půdy.  Hydrologické a odtokové poměry v krajině 

nebudou narušeny. Jedná se o změnu využití území v zastavěném území změnou stabilizované plochy RZ. 

 

BI č.436– Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji MČ Žopy navazujícím na 

zastavěné území z důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy II. tř. ochrany ZPF. Jedná se o velmi kvalitní půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 
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Plocha je vymezena v minimálním rozsahu umožňující bydlení v maximálně 2 rodinných domech se zahradami. 

Nejedná se o zábor plochy k čisté zemědělské činnosti, ale  o zábor zemědělské plochy se specifickým využitím 

navazující bezprostředně na zastavěné území. Jedná se o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje 

a zabránění negativnímu demografickému vlivu odlivu obyvatel z MČ. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem 

na ochranu ZPF. Faktický dopad na ZPF bude menší, protože zastavěné plochy budou menší než vlastní plocha BI č. 

436, nezastavěné části plochy budou sloužit jako zahrada. 

 

BI č.448 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severním okraji města Holešov při ul. Nábřeží 

navazujícím na zastavěné území z důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

se částečně nachází v zastavěném území a logicky navazuje na stabilizovanou plochu bydlení. Plocha je vymezena v 

minimálním rozsahu umožňující bydlení v rodinném domě se zahradou.  Jedná se o veřejný zájem na posílení sociálního 

pilíře udržitelného rozvoje a zabránění negativnímu demografickému vlivu odlivu obyvatel z města. Tento veřejný 

zájem převyšuje veřejný zájem na ochranu ZPF. Faktický dopad na ZPF bude menší, protože zastavěné plochy budou 

menší než vlastní plocha BI č. 448, nezastavěné části plochy budou sloužit jako zahrada. 

 

BI č.459 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.460 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.461 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.462 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.463 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 
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BI č.464 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.465 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severozápadním okraji města Holešov v lokalitě Za 

Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.480 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.481 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.482 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.483 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.484 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 
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V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.485 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.486 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.487 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.488 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle územních 

studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.489 – Jedná se o vymezení nové plochy pro bydlení na severovýchodním okraji města Holešov v lokalitě 

Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP  dle územních 

studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.533 –  Jedná se o úpravu plochy BI č.329 platného ÚP v MČ Dobrotice v lokalitě Západ – Zahradnictví. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy II. tř. ochrany ZPF. Jedná se o velmi kvalitní půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Potřeba 

vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.534 – Jedná se o úpravu plochy BI č.25 platného ÚP v MČ Dobrotice v lokalitě Západ – Zahradnictví. 
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V lokalitě plochy se nachází půdy II. tř. ochrany ZPF. Jedná se o velmi kvalitní půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Potřeba 

vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.535 – Jedná se o úpravu plochy BI č.25 platného ÚP v MČ Dobrotice v lokalitě Západ – Zahradnictví. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy II. tř. ochrany ZPF. Jedná se o velmi kvalitní půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Potřeba 

vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.539 – Jedná se o úpravu plochy BI č.22 platného ÚP v severovýchodní části MČ Tučapy.  

 

V lokalitě plochy se nachází půdy III. tř. ochrany ZPF. Jedná se o kvalitní půdy. Plocha není zasažena investicemi 

do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Potřeba vymezení 

této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.540 – Jedná se o úpravu plochy BI č.22 platného ÚP v severovýchodní části MČ Tučapy.  

 

V lokalitě plochy se nachází půdy III. tř. ochrany ZPF. Jedná se o kvalitní půdy. Plocha není zasažena investicemi 

do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Potřeba vymezení 

této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

BI č.551 – Jedná se o úpravu plochy BI č.28 platného ÚP v východní části MČ Žopy. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy s II. a IV. tř. ochrany ZPF. Jedná se o méně kvalitní a velmi kvalitní půdy. 

Plocha není zasažena investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině 

nebudou narušeny. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

 

Plochy rekreace 

RI č.432 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v lokalitě Želkov z důvodu požadavku zadání Změny č.1 

změnou využití stabilizované plochy RZ. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy IV. tř. ochrany ZPF. Jedná se o méně kvalitní půdy. Jedná se o nový zábor 

ZPF. Plocha není zasažena investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině 

nebudou narušeny. Jedná se o změnu využití území v zastavěném území změnou stabilizované plochy RZ. 

 

RX č.437 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Dobrotice lokalitě Bývalá farma z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 rozšířením a realizací plochy RX č.400 platného ÚP. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I. a III. tř. ochrany ZPF. Jedná se o kvalitní a nejkvalitnější půdy. Plocha není 

zasažena investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. 

Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských 

pozemků. Jedná se o rozšíření stabilizovaných ploch RX v logickém a minimálním rozsahu. Jedná se o veřejný zájem 

na posílení sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na 

ochranu ZPF. 

 

RZ č.438 – Jedná se o úpravu plochy RZ  č.36 platného ÚP v MČ Dobrotice lokalitě Západ – u zahrádek z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 na vymezení plochy RI č. 439. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I. a III. tř. ochrany ZPF. Jedná se o kvalitní a nejkvalitnější půdy. Plocha není 

zasažena investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. 

Plocha byla již v platném územním plánu vymezena pro rekreaci RZ. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v 

platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 
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RI č. 440 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Dobrotice lokalitě Západ – u zahrádek z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 změnou využití stabilizované plochy Z.1.  

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I. a III. tř. ochrany ZPF. Jedná se o kvalitní a nejkvalitnější půdy. Plocha není 

zasažena investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. 

Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Jedná se o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře 

udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na ochranu ZPF. Faktický dopad na ZPF bude menší, 

protože zastavěné plochy budou menší než vlastní plocha RI č. 440, nezastavěné části plochy budou sloužit jako zahrada. 

 

RZ č. 449 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v lokalitě Za Kozrálovem z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1 změnou využití části návrhové plochy K č. 224 platného ÚP. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

je již nyní využívána jako zahrada a tomuto účelu bude sloužit i nadále. Jedná se o veřejný zájem na posílení sociálního 

pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na ochranu ZPF. Faktický dopad na ZPF bude 

menší, protože zastavěné plochy budou menší než vlastní plocha RZ č. 449, nezastavěné části plochy budou sloužit jako 

zahrada. 

 

RI č. 451 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1 změnou využití stabilizované plochy RZ v zastavěném území. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Faktický dopad na ZPF bude menší, protože zastavěné plochy budou menší než vlastní plocha RI č. 451, 

nezastavěné části plochy budou sloužit jako zahrada. 

 

RI č. 455 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1 změnou využití stabilizovaných ploch Z* a VX v zastavěném území. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Faktický dopad na ZPF bude menší, protože zastavěné plochy budou menší než vlastní plocha RI č. 455, 

nezastavěné části plochy budou sloužit jako zahrada. 

 

RI č. 508  – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Žopy lokalitě Slatiny z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1 změnou využití stabilizované plochy Z.1. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy III. tř. ochrany ZPF. Jedná se o kvalitní půdy. Plocha není zasažena investicemi 

do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se o veřejný 

zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

RI č. 518 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Dobrotice lokalitě Šafranice z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 změnou využití stabilizované plochy RZ v zastavěném území. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Faktický dopad na ZPF bude menší, protože zastavěné plochy budou menší než vlastní plocha RI č. 518, 

nezastavěné části plochy budou sloužit jako zahrada. 

 

RZ č. 520 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v lokalitě Střelnice z důvodu požadavku zadání Změny 

č.1 změnou využití stabilizované plochy RI v zastavěném území. 
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V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Faktický dopad na ZPF bude menší, protože zastavěné plochy budou menší než vlastní plocha RI č. 520, 

nezastavěné části plochy budou sloužit jako zahrada. 

 

RI č. 529 – Jedná se o vymezení nové plochy rekreace v MČ Všetuly  lokalitě Za hřištěm z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 změnou využití stabilizované plochy RZ v zastavěném území. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Faktický dopad na ZPF bude menší, protože zastavěné plochy budou menší než vlastní plocha RI č. 529, 

nezastavěné části plochy budou sloužit jako zahrada. 

 

Plochy občanského vybavení 

OV č.491 – Jedná se o vymezení nové plochy občanského vybavení pro nové plochy bydlení na severovýchodním 

okraji města Holešov v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy SOč. 52 

platného ÚP dle územní studie. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 

Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

OK č.513 – Jedná se o úpravu plochy SP č.60 platného ÚP v lokalitě Ul. Palackého z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

Plochy dopravní infrastruktury 

D č. 442 – jedná se o vymezení nové plochy pro dopravní napojení plochy VZ č.441 v MČ Všetuly z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. V ploše se nachází meliorační 

systém.  Plocha není zasažena investicemi do půdy. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 

Jedná se o veřejný zájem ochrany dopravní infrastruktury, na posílení sociálního a ekonomického pilíře udržitelného 

rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

D č.519 – jedná se o vymezení nové plochy pro dopravní napojení plochy RI č.518 v MČ Dobrotice lokalitě 

Šafranice z důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 

Jedná se o veřejný zájem ochrany dopravní infrastruktury a na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto 

veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

Plochy technické infrastruktury 

TV č.504 – jedná se o vymezení nové plochy  pro kanalizační sběrač v lokalitě Za Kozrálovem z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 
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V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 

Jedná se o veřejný zájem ochrany technické infrastruktury a na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto 

veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

TE č.522 – jedná se o úpravu plochy T* č.277 a T* č.278 platného ÚP v MČ Tučapy. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 

Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

T* č.523 – jedná se o úpravu plochy T* č.277 a T* č.278 platného ÚP v MČ Tučapy. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 

Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

TV č.525 -  jedná se o vymezení nové plochy  pro kanalizační sběrač v lokalitě MČ Tučapy z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy s I. a II. tř. ochrany ZPF. Jedná se o velmi kvalitní a nejkvalitnější půdy. Plocha 

není zasažena investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou 

narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských 

pozemků. Jedná se o veřejný zájem ochrany technické infrastruktury nadmístního významu. Potřeba vymezení této 

plochy vyplývá z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem 

na ochranu ZPF. 

 

 Plochy veřejných prostranství  

PZ č.452 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 změnou využití stabilizovaných ploch Z.1. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Jedná se o veřejný zájem ochrany přírody a krajiny a na posílení 

sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

PV č.466 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severozápadním okraji města Holešov v 

lokalitě Za Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

PV.č.467 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severozápadním okraji města Holešov v 

lokalitě Za Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

PV č.468 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severozápadním okraji města Holešov v 

lokalitě Za Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 
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V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

PZ č.469 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severozápadním okraji města Holešov v 

lokalitě Za Kozrálovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním plochy č.57 platného ÚP dle územní studie. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění.  

 

PV č.490 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 

Potřeba vymezení ploch  č. 52 a 51  platného ÚP byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

U ploch č. 415 a 414 se jedná o veřejný zájem ochrany technické a dopravní infrastruktury a veřejný zájem na posílení 

sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

PZ č.492 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení ploch  č. 52 a 51  platného ÚP byla odůvodněna 

v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. U ploch č. 415 a 414 se jedná o veřejný zájem ochrany přírody a 

krajiny a na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

PZ č.493 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušenyPlocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení ploch  č. 52 a 51  platného ÚP byla odůvodněna 

v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. U ploch č. 415 a 414 se jedná o veřejný zájem ochrany přírody a 

krajiny a na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

PZ č.494 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení ploch  č. 52 a 51  platného ÚP byla odůvodněna 

v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. U ploch č. 415 a 414 se jedná o veřejný zájem ochrany přírody a 

krajiny a na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 
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PZ č.495 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení ploch  č. 52 a 51  platného ÚP byla odůvodněna 

v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. U ploch č. 415 a 414 se jedná o veřejný zájem ochrany přírody a 

krajiny a na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

PZ č.496 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení ploch  č. 52 a 51  platného ÚP byla odůvodněna 

v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. U ploch č. 415 a 414 se jedná o veřejný zájem ochrany přírody a 

krajiny a na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

PZ č.497 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severovýchodním okraji města Holešov 

v lokalitě Pod Želkovem z důvodu požadavku zadání Změny č.1 zpřesněním ploch č. 52, 51, 415 a 414 platného ÚP dle 

územních studií. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha  

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení ploch  č. 52 a 51  platného ÚP byla odůvodněna 

v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. U ploch č. 415 a 414 se jedná o veřejný zájem ochrany přírody a 

krajiny a na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

PV č.510 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství na severozápadním okraji MČ Tučapy z 

důvodu požadavku zadání Změny č.1 pro zajištění obslužnosti navrhované plochy bydlení BI č. 429. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy III. tř. ochrany ZPF. Jedná se o kvalitní půdy. Plocha není zasažena investicemi 

do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha nenaruší 

obhospodařování zemědělských pozemků. Jedná se o veřejný zájem ochrany technické a dopravní infrastruktury a 

veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu 

ZPF. 

 

PV č.515 – Jedná se o vymezení nové plochy veřejných prostranství v lokalitě Ul. Nábřeží z důvodu požadavku 

zadání Změny č.1 pro zajištění obslužnosti území a navrhované plochy bydlení BI č. 448. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Jedná se o veřejný zájem ochrany technické a dopravní 

infrastruktury a veřejný zájem na posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný 

zájem na ochranu ZPF. 

 

PZ č.538 – Jedná se o úpravu plochy PZ č.408 platného ÚP v lokalitě Ul. Bořenovská 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 
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Plochy smíšeného využití 

 

SP 444 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené výrobní v ul. Palackého (u čerpací stanice pohonných hmot) 

z důvodu požadavku zadání Změny č.1 změnou ve využití návrhové plochy smíšené obytné SO 345 a částečně 

stabilizované plochy  silniční dopravy platného ÚP. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Plocha je vymezena v zastavěném území. Jedná se o veřejný zájem 

na posílení sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na 

ochranu ZPF. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

SO č.499 – jedná se o úpravu plochy SO č.55 platného ÚP v lokalitě Sadová.  

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

SO č.500 – jedná se o úpravu plochy SO č.55 platného ÚP v lokalitě Sadová. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

SO č.501 – jedná se o úpravu plochy SO č.55 platného ÚP v lokalitě Sadová. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

SX č.509 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené specifické v MČ Žopy  lokalitě Jih – U školy z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 změnou ve využití stabilizované plochy BI v zastavěném území pro potřeby zemědělské 

malovýroby a bydlení. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Plocha je vymezena v zastavěném území. Jedná se o veřejný zájem 

na posílení sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na 

ochranu ZPF. 

 

SP č.514 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené výrobní v MČ Všetuly lokalitě Ul. Palackého z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 změnou ve využití části návrhové plochy smíšené výrobní SP č.60 platného ÚP pro 

návrhovou plochu občanského vybavení OK č.513. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

SO č.542 – jedná se o úpravu plochy SO č.49 platného ÚP v lokalitě Ul. Bořenovská - Statek. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 
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nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

SO.2 č.546 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené obytné v lokalitě Ul. Grohova – u hřbitova z důvodu 

požadavku zadání Změny č.1 změnou ve využití části návrhové plochy občanského využití OK č.405 a návrhové plochy 

veřejných prostranství PV č.95 platného ÚP. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Jedná se o veřejný zájem na posílení sociálního a ekonomického 

pilíře udržitelného rozvoje. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. Vyhodnocení zastavitelné 

plochy na ZPF byla vyhodnoceno v platném ÚP a Změnou č.1 se mění pouze funkční využití. Z hlediska ZPF nedochází 

ke změně.  

 

Plochy výroby a skladování 

VX č.428 – jedná se o nové vymezení plochy specifické zemědělské výroby v MČ Tučapy v západní části 

zastavěného území z důvodu požadavku zadání Změny č.1 pro potřeby chovu hospodářských zvířat pro vlastní spotřebu 

chovatele. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I. a IV. tř. ochrany ZPF. Jedná se o méně kvalitní a nejkvalitnější půdy. Plocha 

není zasažena investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou 

narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských 

pozemků. Převážná část plochy leží na půdě IV. Tř. ochrany ZPF a jen malou částí zasahuje na půdu I. Tř. ochrany ZPF. 

Z důvodu využitelnosti  plochy, parcelace pozemku a realizace oplocení nebylo účelné respektovat hranici mezi třídami 

půd. Plocha byla vymezena jako minimální s ohledem na účel jejího využití a vymezení mimo plochy bydlení. Jedná se 

o veřejný zájem na posílení sociálního udržitelného rozvoje a ochrany zdraví. Tento veřejný zájem převyšuje veřejný 

zájem na ochranu ZPF. 

 

VZ č.433 – Jedná se o vymezení nové plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu v MČ Dobrotice lokalita  U 

střelnice z důvodu požadavku zadání Změny č.1 rozšířením stabilizované plochy VZ pro zemědělskou živočišnou 

výrobu. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy IV. a V. tř. ochrany ZPF. Jedná se o méně kvalitní půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 

Jedná se o veřejný zájem na rozvoj technické infrastruktury mezinárodního a republikového  a nadmístního významu. 

Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

 

VZ č.441 – Jedná se o vymezení nové plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu v MČ Všetuly lokalita Zadní 

padělky z důvodu požadavku zadání Změny č.1 pro zemědělskou živočišnou výrobu situovanou mimo zastavěné území 

a plochy bydlení. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. V ploše se nachází meliorační 

systém.  Plocha není zasažena dalšími investicemi do půdy. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou 

narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských 

pozemků. Jedná se o veřejný zájem na posílení sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje a ochrany 

veřejného zdraví. Tyto veřejné zájmy převyšují veřejný zájem na ochranu ZPF. 

Plocha VZ 411  navazuje z jižní a východní strany   na stávající oplocený areál sadů (v ÚP vymezený jako stávající  

plocha zemědělská specifická Z.1), což je patrné i z leteckého snímku. Vymezením plochy tedy nedojde ke ztížení 

obhospodařování navazujících  pozemků. Plocha je vymezována na základě požadavku vlastníka (fyzické osoby), který 

se zabývá zemědělskou živočišnou výrobou. Územním plánem jsou sice vymezeny plochy zemědělské výroby, ale jedná 

se o stávající plochy, které jsou  zcela využívány. Byly prověřovány i jiné možnosti situování  plochy, které se však 

ukázaly nereálné zejména z důvodu blízkosti rodinného bydlení (a možného obtěžování plynoucí z výroby na bydlení)  

nebo dalších limitů v území. Realizaci zemědělské živočišné výroby (dle původního požadavku vlastníka) není možné 

řešit  v zastavěném území města neboť by docházelo k negativnímu ovlivňování navazujícího území (zejména plnícího 

funkci bydlení).   Z tohoto důvodu je navržena plocha nová VZ 411, a to v dostatečné vzdálenosti od ploch bydlení 

(stávajících i navržených), aby nedocházelo k  negativnímu ovlivňování bydlení. 
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Plocha je navržena v  souladu s prioritou 24a Politiky územního rozvoje ČR s platností od 01.09.2021 a prioritou 7 

Zásad územního rozvoje v platném znění od 22.03.2022, které požadují:  vytvářet podmínky pro minimalizaci 

negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především situováním nových ploch pro novou  obytnou zástavbu 

s dostatečným odstupem od průmyslových nebo zemědělských areálů. Požadavek lze také odůvodnit veřejným zájmem, 

neboť o jeho prověření v rámci změny ÚP rozhodlo zastupitelstvo města. Plocha je vymezena také v souladu s vyhláškou 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění § 3 odst. 3: Plochy s rozdílným způsobem 

využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně 

neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území. 

Vymezení plochy je také v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona v němž je mj. uvedeno, že  v nezastavěném území 

lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní 

hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky 

a účelové komunikace, 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; doplňková funkce bydlení či pobytové 

rekreace není u uvedených staveb přípustná. 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 z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Jelikož územní plán vylučuje v plochách Z umísťování 

staveb pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, veřejnou dopravní infrastrukturu, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou  

cyklistických stezek, vymezuje se pro funkci zemědělské výroby tuto novou zastavitelnou plochu  VZ 411. 

 

VP č.443 – Jedná se o vymezení nové plochy smíšené výrobní lokalitě  Ul. Tovární z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1 změnou ve využití stabilizované plochy smíšené obytné SO a doplněním  stabilizované plochy smíšené 

výrobní VP. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Plocha je vymezena v zastavěném území a logicky doplňuje 

stávající plochu VP. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

VP č.502 – jedná se o úpravu plochy VP č.78 platného ÚP v lokalitě Ul. Palackého. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

VP č.503 – jedná se o úpravu plochy VP č.78 platného ÚP v lokalitě Ul. Palackého. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

V č.536 – Jedná se o úpravu plochy V č.75 platného ÚP v lokalitě SPZ Holešov. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

V č.537 – Jedná se o úpravu plochy V č.75 platného ÚP v lokalitě SPZ Holešov. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a 

tento důvod se Změnou č.1 nemění. 
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Plochy sídelní zeleně  

Z* č.526 – Jedná se o vymezení nové plochy sídelní zeleně v MČ Količín v areálu bývalého zahradnictví z 

důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy s II a, III. tř. ochrany ZPF. Jedná se o kvalitní a velmi kvalitní půdy. Plocha 

není zasažena investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou 

narušeny. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Plocha byla vymezena jako Z* vzhledem k tomu, 

že se nachází v zastavěném území a  zbývající část původního areálu zahradnictví (dle platného ÚP plocha VZ) je 

Změnou č. 1  vymezena jako plocha pro bydlení č. 423. 

 

Plochy krajinné zeleně 

K č.505 – jedná se o úpravu plochy K č. 239 a K č.176 platného ÚP v MČ Tučapy. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy II. a IV. tř. ochrany ZPF. Jedná se o méně kvalitní a velmi kvalitní půdy. V 

ploše se nachází meliorační systém.  Plocha není zasažena dalšími investicemi do půdy ani melioračního systému.  

Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane 

zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna 

v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

K č.506 – jedná se o úpravu plochy K č. 186 platného ÚP v MČ Dobrotice. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy II.. tř. ochrany ZPF. Jedná se o velmi kvalitní půdy. Plocha není zasažena 

dalšími investicemi do půdy. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť zemědělských 

účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba 

vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

K č.543 – jedná se o úpravu plochy K č. 161 platného ÚP v MČ Všetuly lokalitě Zadní padělky. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy s I. a II. tř. ochrany ZPF. Jedná se o velmi kvalitní a nejkvalitnější půdy. 

V ploše se nachází meliorační systém. Plocha není zasažena dalšími investicemi do půdy. Hydrologické a odtokové 

poměry v krajině nebudou narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší 

obhospodařování zemědělských pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod 

se Změnou č.1 nemění. 

 

K č.544 – jedná se o úpravu plochy K č. 161 platného ÚP v MČ Všetuly lokalitě Zadní padělky. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. V ploše se nachází meliorační 

systém. Plocha není zasažena dalšími investicemi do půdy. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou 

narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských 

pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

K č.547 – jedná se o úpravu plochy K č. 152 platného ÚP v lokalitě Na Chrástí. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 

Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

K č.548 – jedná se o úpravu plochy K č. 237 a K č.303 platného ÚP v MČ Tučapy. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy s I. a II. tř. ochrany ZPF. Jedná se o velmi kvalitní a nejkvalitnější půdy. Plocha 

není zasažena investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou 

narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských 

pozemků. Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

K č.549 – jedná se o úpravu plochy K č. 203 platného ÚP v MČ Tučapy. 
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V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 

Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. 

 

Plochy zemědělské 

Z č.447 – Jedná se o vymezení nové plochy zemědělské se specifickými podmínkami využití v MČ 

Všetuly lokalitě Za Kozrálovem úpravou plochy územní rezervy SO č.417 platného ÚP z důvodu požadavku zadání 

Změny č.1  

 

V lokalitě plochy se nachází půdy I.tř. ochrany ZPF. Jedná se o nejkvalitnější půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Síť 

zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. 

Potřeba vymezení této plochy byla odůvodněna v platném ÚP a tento důvod se Změnou č.1 nemění. Jedná se o pozemek, 

který navazuje na pozemky s rodinným domem vlastníka.  Záměrem vlastníka je využívat tento pozemek nadále pro 

zemědělství – jako zahradu, sad a pro uskladnění výpěstků. Jedná se o identický způsob využití jako u ploch Z.1, které 

dle metodiky ZK na zpracování ÚP nelze nově vymezovat. Jedná se o veřejný zájem na posílení sociálního a 

ekonomického pilíře udržitelného rozvoje.  

 

Z č.517 – Jedná se o vymezení nové plochy zemědělské se specifickými podmínkami využití lokalitě Molákův 

kopec z důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy IV. tř. ochrany ZPF. Jedná se o méně kvalitní půdy. Jedná se o nový zábor 

ZPF. Plocha není zasažena investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině 

nebudou narušeny. Síť zemědělských účelových komunikací zůstane zachována. Plocha nenaruší obhospodařování 

zemědělských pozemků. Skutečný zábor bude velmi malý, pro hospodářské stavby max. do 50 m2 a případně nezbytnou 

související dopravní infrastrukturu. Jedná se o identický způsob využití jako u ploch Z.1, které dle metodiky ZK na 

zpracování ÚP nelze nově vymezovat. Jedná se o veřejný zájem na posílení sociálního a ekonomického pilíře 

udržitelného rozvoje.  

 

Z č.531– Jedná se o vymezení nové plochy zemědělské se specifickými podmínkami využití v MČ Dobrotice  

lokalitě Západ – Zahradnictví z důvodu požadavku zadání Změny č.1. 

 

V lokalitě plochy se nachází půdy II. tř. ochrany ZPF. Jedná se o velmi kvalitní půdy. Plocha není zasažena 

investicemi do půdy ani melioračního systému. Hydrologické a odtokové poměry v krajině nebudou narušeny. Plocha 

nenaruší obhospodařování zemědělských pozemků. Jedná se o pozemky, které navazují na pozemky s rodinným domem 

vlastníka.  Záměrem vlastníka pozemku je využívat tuto plochu nadále pro zemědělství – jako zahradu, sad. Jedná se o 

identický způsob využití jako u ploch Z.1, které dle metodiky ZK na zpracování ÚP nelze nově vymezovat. Jedná se o 

veřejný zájem na posílení sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje.  

 

Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Změnou č.1 územního plánu je požadován zábor PUPFL v celkové výměře 0,2585 ha pro plochy individuální 

rekreace a plochy občanského vybavení specifických forem. V katastrálním území Žopy je navržena dostavba stávající 

chatové lokality individuální (rodinné) rekreace Podjizeří plochou RI č.434 o výměře 0,2171 ha zejména z důvodu 

scelení plochy rekreace a nemožnosti řádného využívání lesních porostů zasahujících do ploch rekreace. V katastrálním 

území Žopy v lokalitě pod Lysinou je navržena plocha občanského vybavení specifických forem OX č.528 pro 

rozhlednu z důvodu podpory cestovního ruchu. Návrhem těchto ploch nedojde k omezení lesního hospodaření. 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, ke škodám na lesních porostech a ke 

škodám na lesní půdě. 

 

9. Text s vyznačením změn 

 

Text s vyznačením změn je samostatnou přílohou č. 3-2 úplné srovnávací znění výrokové části B Odůvodnění 
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změny č. 1 územního plánu,  B 1.2. Textová část – srovnávací znění. 

Tato příloha je součástí odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Holešov. 

 

10. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

 

Textová část 

Grafická část 

 

10.a Textová část odůvodnění změny  

Textová část odůvodnění Územního plánu Holešov obsahuje celkem 95 stran. 

 

 B.1.1 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY- OBSAH 

 

 

B.1.1 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

 

označení kapitola strana 
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1.b Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 3 

2. Soulad návrhu změny územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona 3 

2.a Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

4 

2.b Soulad návrhu změny 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 

16 

2.c Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 

16 

2.d Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem 

řešení rozporů     

17 

3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 stavebního zákona 18 

3.a Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst.4 18 

3.b Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

19 

3.c Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 19 

3d Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 55b odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných 

důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

19 

3.e Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 20 

3.f Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 

59 

4. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 62 

5. Vyhodnocení splnění požadavků zadání  a vyhodnocení požadavků obsažených v 

rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované 

zkráceným postupem 

63 

6. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

64 
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7. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 64 

8. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

67 

9. Text s vyznačením změn 92 

10. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
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93 

10.a Textová část odůvodnění změny 93 

10.b Grafická část odůvodnění změny  94 

 

B.1.1 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY - PŘÍLOHA Č.1 

Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 

pořizované zkráceným postupem - POŽADAVKY ŽADATELŮ NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

HOLEŠOV 

B.1.1 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY - PŘÍLOHA Č.2 

Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 

pořizované zkráceným postupem - POŽADAVKY MĚSTA HOLEŠOV NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B.1.1 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY - PŘÍLOHA Č.3 

Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 

pořizované zkráceným postupem - POŽADAVKY MĚSTA HOLEŠOV NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B.1.1 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY - PŘÍLOHA Č.4 

Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 

pořizované zkráceným postupem - POŽADAVKY MĚSTA HOLEŠOV NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B.1.2 TEXTOVÁ ČÁST -  SROVNÁVACÍ ZNĚNÍ 

B.1.3 TEXTOVÁ ČÁST – NÁVRH ÚPLNÉHO ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY 

 

10.b Grafická část odůvodnění změny  

 

Grafická část odůvodnění Územního plánu Holešov obsahuje celkem 22 výkresů. 

 

 GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY- OBSAH 

 

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 B.2.1 Výkres širších vztahů 1 : 100 000 

2 B.2.2-1 Koordinační výkres 1 : 5 000 

3 B.2.2-2 Koordinační výkres 1 : 5 000 
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5 B.2.3-1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 : 5 000 

6 B.2.3-2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 : 5 000 

7 B.2.3-3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 : 5 000 

8 B.2.4-1 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, spoje  1 : 5 000 

9 B.2.4-2 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, spoje  1 : 5 000 

10 B.2.4-3 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, spoje  1 : 5 000 

11 B.2.5-1 Technická infrastruktura – vodní hospodářství  1 : 5 000 

12 B.2.5-2 Technická infrastruktura – vodní hospodářství  1 : 5 000 

13 B.2.5-3 Technická infrastruktura – vodní hospodářství  1 : 5 000 

14 A.2.1-1 Výkres základního členění území  1 : 5 000 
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