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POŽADAVKY MĚSTA HOLEŠOV NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

schválené zastupitelstvem města 22.06.2020 
upravené na základě výsledků projednání „Zprávy“ 

 
 

1. Třešňové sady – změna funkčního využití části ploch hromadného bydlení (BH) na plochy 
individuálního bydlení (BI) dle zastavovací studie Ing. arch. Mrázka (zpracování 01/2020). 
Hranice mezi plochami hromadného bydlení (BH) a individuálního bydleni (BI) bude posunuta 
západním směrem. 

 
zapracováno v lokalitě L56: 
stav BH se mění na stav BI 
 
 

Zastavovací studie 

 
 

 
2. Prověřit změnu funkčního využití plochy v lokalitě ul. Havlíčkova - bývalé koupaliště (nyní 

stávající plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch PZ) na plochu 
umožňující podzemní garáže a veřejnou zeleň. 

 
zapracováno v lokalitě L47: 
stav PZ se mění na návrhovou zastavitelnou plochu DS č. 445 
 

 
 

 
3. Prověřit vymezení plochy pro výstavbu rodinných domů (lokalita Pechovo) p.č. 705/131, k.ú. 

Všetuly. 
Na pozemku bylo vymezeno veřejné prostranství, protože se zde nacházel vodovod. Tento byl 
již přeložen a pozemek bude přičleněn k plochám bydlení. 
 

zapracováno v lokalitě L55: 
stav PV se mění na stav BI 
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4. Lokalita SO 57 Za Kozrálovem – přesunout do rezervy II. a III. etapu dle Územní studie Holešov 
– Lokalita Za Kozrálovem (SO57), zpracovatel Ing. arch. Vladimír Dujka 
 

zapracováno v lokalitě 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 
 

 
 

 

5. Lokality územních rezerv (SO 414, 415, 422) – Pod Želkovem přesunout do návrhu. 
zapracováno v lokalitě L136: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 484, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 414 
zapracováno v lokalitě L137: 
stav Z se mění na návrhovou plochu Z* č. 492, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 414 
zapracováno v lokalitě 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 
zapracováno v lokalitě L139: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 486, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 414 
zapracováno v lokalitě L140: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 485, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 414 
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zapracováno v lokalitě L143: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 485, vypuštění plochy územní rezervy PV č. 422 
zapracováno v lokalitě L144: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 414 
zapracováno v lokalitě L157: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 487, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 415 
zapracováno v lokalitě L158: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 495, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 415 
zapracováno v lokalitě L166: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 494, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 415 
zapracováno v lokalitě L168: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 488, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 415 
 
 

 
 

 

6. Výsledky územních studií lokalit Pod Želkovem a Za Kozrálovem SO 57 (I. etapa dle územní 

studie) promítnout do změny územního plánu (zejména funkční členění lokality s ohledem na 
veřejnou infrastrukturu a prostorovou regulaci zástavby), v těchto plochách je možné vymezit 
prvky regulačního plánu. 

 
lokalita Pod Želkovem 
zapracováno v lokalitě L130: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 496 
zapracováno v lokalitě L131: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 480 
zapracováno v lokalitě L132: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490 
zapracováno v lokalitě L133: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 482 
zapracováno v lokalitě L134: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 481 
zapracováno v lokalitě L135: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 483 
zapracováno v lokalitě L141: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 497 
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zapracováno v lokalitě L142: 
stav D se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490, vypuštění plochy územní rezervy PV č. 422 
zapracováno v lokalitě L145: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou plochu PZ č. 493, zrušení zastavitelné 
plochy 
zapracováno v lokalitě L146: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 52 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OV č. 491 
zapracováno v lokalitě L147: 
část návrhové zastavitelné plochy PV č. 334 se mění na návrhovou plochu PZ č. 493, zrušení zastavitelné 
plochy 
zapracováno v lokalitě L148: 
část návrhové zastavitelné plochy PV č. 334 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490 
zapracováno v lokalitě L149: 
stav WT se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490 
zapracováno v lokalitě L150: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 489 
zapracováno v lokalitě L151: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 494 
zapracováno v lokalitě L152: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490 
zapracováno v lokalitě L153: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 487 
zapracováno v lokalitě L154: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 51 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 488 
 
a 
zapracováno v lokalitě L136: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 484, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 414 
zapracováno v lokalitě L137: 
stav Z se mění na návrhovou plochu PZ č. 492, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 414 
zapracováno v lokalitě 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 
zapracováno v lokalitě L139: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 486, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 414 
zapracováno v lokalitě L140: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 485, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 414 
zapracováno v lokalitě L143: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 485, vypuštění plochy územní rezervy PV č. 422 
zapracováno v lokalitě L144: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 490, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 414 
zapracováno v lokalitě L157: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 487, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 415 
zapracováno v lokalitě L158: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 495, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 415 
zapracováno v lokalitě L166: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 494, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 415 
zapracováno v lokalitě L168: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 488, vypuštění plochy územní rezervy SO č. 415 
 
lokalita Za Kozrálovem: 
zapracováno v lokalitě L70: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 469 
zapracováno v lokalitě L71: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 462 
zapracováno v lokalitě L72: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 459 
 
zapracováno v lokalitě L73: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 466 
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zapracováno v lokalitě L74: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 461 
zapracováno v lokalitě L75: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 460 
zapracováno v lokalitě L76: 
stav SO se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 466 
zapracováno v lokalitě L77: 
stav PV se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 466 
zapracováno v lokalitě L78: 
stav SO se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 466 
zapracováno v lokalitě L79: 
stav SO se mění na stav BI 
zapracováno v lokalitě L80: část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou 
zastavitelnou plochu BI č. 463 
zapracováno v lokalitě L81: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na stav Z, zrušení zastavitelné plochy, nově 
vymezená plocha územní rezervy BI č. 498 
zapracováno v lokalitě L82: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 467 
zapracováno v lokalitě L83: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 464 
zapracováno v lokalitě L84: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PV č. 468 
zapracováno v lokalitě L85: 
část návrhové zastavitelné plochy SO č. 57 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 465 
 
Prvky regulačního plánu jsou vymezeny ve výrokové textové části kap. 3.2. Návrh urbanistická 
kompozice 
 
 

ÚP lokalita Pod Želkovem ÚS Pod Želkovem 51,52, 334 ÚS Pod Želkovem rezerva 
4014, 415, 422 

   
 

ÚP lokalita Za Kozrálovem SO 57 ÚS Za Kozrálovem SO 57 et. I 
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7. Plochu veřejných prostranství PV 95 vymezit jako plochu smíšenou obytnou (SO). Zohlednit 

blízkost hřbitova. 

zapracováno v lokalitě L43: 
návrhová zastavitelná plocha PV č. 95 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SO.2 č. 546 
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8. Pozemek p.č. 240 k.ú. Količín vymezit pro cyklostezku příp. účelovou komunikaci (návaznost na 

k.ú. Všetuly a k.ú. Rymice). 

 
zapracováno v lokalitě L247: 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu D č. 427 
 

 
 

9. Vymezit pozemky p.č. 3302/4, 3302/3, 3493/2, 3493/6, 3493/8 k.ú. Holešov, které jsou v majetku 

města jako plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ). Jedná se o 

pozemky podél toku Rusava, které jsou nyní vymezeny pro zahrádkaření (jako plochy Z.1). 

Důvodem je zachování veřejné zeleně a propustnosti území v této lokalitě s ohledem na 

navazující rozsáhlé navržené plochy bydlení v lokalitě Pod Želkovem. 

 
zapracováno v lokalitě L167: 
stav Z.1 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu PZ č. 452, 453 a 454 
 

  
 

10. Vypustit územní rezervu  s budoucím možným využitím plocha smíšená obytná SO 53  

  

 

 
 
Požadavek byl na základě výsledků projednání Zprávy vypuštěn. 

 
11. Upravit podmínky využití ploch pro průmyslovou výrobu a sklady VP a v plochách smíšených 
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výrobních SP, vyloučit prvotní zpracování surovin a prověřit vyloučení konkrétní výroby, 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…). 

 
zapracováno v textové části, kap. 6.2, oddíl 25. Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady (VP) 
 

 

12. Upravit podmínky využití v plochách zámeckého parku, které jsou vymezeny jako Plochy sídelní 

zeleně – parky, historické zahrady (ZP). Prověřit možnost drobných staveb např. altány, relaxační 

prvky, apod., veřejná WC, za podmínky, že svou funkcí, architektonickým výrazem a 

umístěním odpovídají významu a charakteru daného prostoru. 
 
zapracováno v textové části, kap. 6.2, oddíl 31. Plochy sídelní zeleně - parky, historické zahrady (ZP) 
 

 
13. Vymezit plochu pro rozhlednu v k.ú. Žopy a k.ú. Tučapy.(požadavek na k.ú. Tučapy byl na základě 

výsledků projednání Zprávy vypuštěn) 

 
zapracováno v lokalitě L203: 
stav L se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OX č. 528 

 

 
k.ú. Žopy: 

k.ú. Tučapy 

 
 

14. Pozemek p.č. 1828/32 k.ú. Dobrotice (naproti hasičské zbrojnice) přičlenit k pozemku p.č. st. 67 
tzn. změnit funkční využití pozemku z ploch veřejných prostranství (PV) na plochu smíšenou 
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obytnou (SO). 
zapracováno v lokalitě L183: 
stav PV se mění na stav SO 
 

 
 

 

 
 

15. Požadavky Industry Servis ZK a.s., které město uplatňuje ze svého podnětu: 
- V celé funkční ploše "Plochy výroby a skladování – průmyslová zóna (V)" označené v 

územním plánu plochami 74, 75, 76, 421 v rámci podmínek využití ploch současného 
územního plánu „24 Plochy výroby a skladování – průmyslová zóna (V)“ doplnit činnosti 
„Zemědělská výroba průmyslového charakteru“ do výčtu přípustných činností při zachování 
všech současně platných přípustných činností. 

 

podmínka zapracována v textové části, kap. 6.2, oddíl 24. Plochy výroby a skladování – průmyslová zóna (V) 

 

- Doplnit do „Vymezení pojmů“ uvedeného v odůvodnění územního plánu následujících 2 pojmů: 
a) „Zemědělskou výrobou průmyslového charakteru se pro potřeby územního plánu 

rozumí zemědělská výroba novodobých technologií realizovaná ve stavebních 
objektech. Jedná se zejména o zemědělskou činnost realizovanou ve sklenících, 
specializovaných objektech s technologií akvaponie, hydroponie apod.“ 

b) „Prvotním zpracování surovin se pro potřeby územního plánu rozumí zpracování 
primárních surovin, což jsou materiály, které se nevyrábí, ale těží. Těžba surovin 
zahrnuje těžbu fosilních paliv, těžbu kovových rud (např. železná ruda, bauxit), 
nerudních nerostných surovin (uran) a těžbu stavebních surovin (kámen, písek, štěrk, 
vápenec).“ 

 
zapracováno v definicích pojmů 
 

16. Prověřit městem prodané pozemky a uvést je do souladu se stávajícím způsobem využití 
 

a) p.č. 903/1, 3765/2 k.ú. Dobrotice, využíváno jako součást stávající plochy bydlení – 
zapsáno v KN, oploceno 
 

zapracováno v lokalitě L185: 
stav PV se mění na stav BI 
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b) p.č. 375/119 k.ú. Všetuly, využíváno jako součást stávající plochy bydlení – zaspáno v KN, 
lokalita Kráčiny, oploceno 

c)  

zapracováno v lokalitě L46:  
stav BH se mění na stav BI 

 
 

d) p.č. 365/15 k.ú. Všetuly, nová kaplička 
 
zapracováno v lokalitě L48: 
stav PV se mění na stav OV 
 
 

 
 

e) 1.p.č. 968/4, a 198/3 k.ú. Všetuly, využíváno jako součást stávající ploch bydlení – 
zaspáno v KN, oploceno, lokalita ul. Míru 

 
zapracováno v lokalitě L21: 
stav PV se mění na stav BI 
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f) p.č. 551/4 k.ú. Holešov, využíváno jako součást stávající plochy bydlení - zapsáno v KN, 
zastavěno 

 
zapracováno v lokalitě L156: 
stav PV se mění na stav SO.2 

 

 
 

g) p.č. 3302/15, 3302/16 k.ú. Holešov, vymezit jako plochu sídelní zeleně (Z*) 
 
zapracováno v lokalitě L155: 
stav PZ se mění na stav Z* 
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h) p.č. 2590/100 k.ú. Holešov využito jako veřejné prostranství (chodník Tovární podél 
společnosti INTEA SERVICE S.R.O.)- zapsáno v KN, na pozemku je chodník 

 
zapracováno v lokalitě L38: 

stav SP se mění na stav PV 
 
 

 
i) p.č. 1522/6 k. ú. Holešov, náleží k rodinnému domu (ZM 18.02.2019), oploceno, lokalita 

ul. Očadlíkova 

 
zapracováno v lokalitě L42: 
stav PV se mění na stav SO.2
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j) p.č. 1735/13 a 1737 k.ú. Holešov, LIDL, Prověřit změnu využití pozemků z Ploch veřejných 

prostranství s převahou zeleně (PZ) na veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch 

(PV) pozemků. 

 
zapracováno v lokalitě L212: 
stav PZ se mění na stav PV 

 
 

POŽADAVKY MĚSTA HOLEŠOV NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

schválené zastupitelstvem města 21.09.2020 

 
1. Upravit podmínky využití Ploch rodinné rekreace (RI) a Ploch zahrádkářských osad (RZ) 

následovně: 

 
Doplnit přípustné využití ploch RI: 

- objekt rodinné rekreace – stavba do 60m2 zastavěné plochy, 1 nadzemní podlaží s možností využití 

podkroví, možnost podsklepení, současně maximální zastavěnost   touto stavbou může činit   15% 

z celkové plochy pozemku (případně pozemků jednoho vlastníka). 

- doplňkové stavby o celkové zastavěné ploše do 20m2 (součet všech doplňkových staveb) s max. 1 

nadzemním podlaží. Doplňková stavbou se rozumí např. pergola, stavba pro uskladnění zemědělských 

plodin a mechanizace, skleníky, garáž, apod.) 

- zpevněné plochy např. chodníky 

- stávající objekty, které mají vyšší zastavěnou plochu, budou respektovány s tím, že není přípustné 

zvětšování jejich zastavěné plochy 

 
zapracováno v textové části, kap. 6.2, oddíl 3. Plochy rodinné rekreace (RI) 

 
Doplnit přípustné využití ploch RZ: 

- zahrádkářská chata – stavba určená pro zahrádkaření o 1 nadzemním podlaží do 30m2 zastavěné 

plochy, do 5m výšky, s možností podsklepení, současně maximální zastavěnost touto stavbou může 

činit 10% z celkové plochy pozemku (případně pozemků jednoho vlastníka). 

- doplňkové stavby o celkové zastavěné ploše do 15m2 (součet všech doplňkových staveb) s max. 

1 nadzemním podlažím. Doplňková stavbou se rozumí např. pergola, stavba pro uskladnění 

zemědělských plodin a mechanizace, skleníky apod. 

- zpevněné plochy např. chodníky 

- stávající objekty, které mají vyšší zastavěnou plochu, budou respektovány s tím, že není přípustné 

zvětšování jejich zastavěné plochy 

 
zapracováno v textové části, kap. 6.2, oddíl 4. Plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady (RZ) 
 

 
 

2. Pozemky v lokalitě Za oborou nyní vymezené ve stávajících plochách rodinné rekreace (RI) 
vymezit jako plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady (RZ) 
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Jedná se o pozemky p.č. 456/5, 456/4, 456/7, 456/3, 456/11 a 456/2 k.ú. Holešov vč. souvisejících staveb 
na těchto pozemcích. 

 
zapracováno v lokalitě L120: 
stav RI se mění na návrhovou zastavitelnou plochu RZ č. 520 
 

 
 
 

 

3. Vymezit pozemek p.č. 135/8 k.ú. Dobrotice jako plochu pro individuální bydlení (BI). 
 
zapracováno v lokalitě L138: 
stav PV se mění na stav BI 
 

 

 
 
 


