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Požadavky - bydlení 

 Navrhovatel změny územního 
plánu 

Dotčené pozemky p.č. 
k.ú. 

Požadavek vlastníka Plocha nyní v ÚP Požadavek na prověření ve změně ÚP 

1 P. Nohýl k.ú.  Tučapy p.č. 97/1, 97/2  plocha pro bydlení 
(rodinné domy) 

Plocha sídelní zeleně 
(Z*) 

Prověřit vymezení pozemků pro individuální bydlení, respektovat 
limity využití v území (zejména oprávnění při správě vodního 
toku – 6m od břehové hrany toku, kanalizaci, vodovod), pověřit 
související dopravní a technickou infrastrukturu. 

2 R. Hudec k.ú. Tučapy p.č. 406/4, 
416/4 

plocha pro výstavbu 
rodinných domů 

Plocha zemědělská 
specifická (Z.1) 

Požadavek prověřit pouze v jižní v části pozemků žadatele vč. 
navazujících částí pozemků, které nejsou ve vlastnictví žadatele 
(p.č. 415/5, 415/3, 416/3 a části p.č. 416/5 vše v k.ú. Tučapy) 
tak,  aby vznikla ucelená lokalita.  
 

 
3 M. Velička k.ú. Tučapy p.č.  273/3, 

273/2 
plocha pro výstavbu 
rodinného domu 

Plocha sídelní zeleně 
(Z*) 

Prověřit vymezení pozemku jako plochy pro individuální bydlení. 

4 L. Gajdošík k.ú. Žopy p.č. 251/1, 251/2  plocha pro výstavbu 
rodinného domu 

Plocha individuální 
rekreace – 
zahrádkářské osady 
(RZ) 

Prověřit vymezení části pozemku p.č. 251/1 vč. částí 
navazujících pozemků p.č.  251/4 a 251/6 plochy  pro 
individuální bydlení  – rodinný dům. Řešit související dopravní a 
technickou infrastrukturu. Zohlednit limity v území (zejména 
vodovod). Pozemek p.č. 251/2 nebude prověřován pro bydlení. 
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5 E. Buchtíková, M. Fuksa k.ú. Količín p.č. 146/63, 

146/64, 146/65, 146/68, 
146/69, st. 156, st. 159, st. 
174 

Individuální bydlení, 
(rodinné domy) 

Plochy pro 
zemědělskou a 
lesnickou  výrobu (VZ)  

Prověřit vymezení plochy  pro individuální bydlení – rodinné 
domy na pozemcích nebo jejich částech, které jsou vymezeny 
nyní v územním plánu jako plochy pro zemědělskou a lesnickou 
výrobu (VZ). Řešit související dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

6 B. Lobreis k.ú. Holešov p.č. 2392  Plocha k bydlení pro 
výstavbu rodinného 
domu s příjezdem na 
pozemek  z komunikace 
Zlín – Holešov. 

Plocha zemědělská (Z) Prověřit  požadavek žadatele, vymezení pozemku pro 
individuální bydlení – rodinný dům,  respektovat limity využití 
v území. Případně řešit související území. 

7 J. Mϋllerová k.ú. Holešov p.č. 2986/2  individuální bydlení, 
(rodinný dům) 

Plocha krajinné zeleně 
(K) 

Prověřit vymezení plochy  pro individuální bydlení – rodinný dům 
v jižní části pozemku p.č. 2986/2 k.ú. Holešov. Řešit související 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

8 Grygerovi k.ú. Holešov  p.č. 2987/17  plocha pro výstavbu 
rodinného domu 

Plochy individuální 
rekreace - 
zahrádkářské osady 
(RZ) 

Prověřit vymezení plochy  pro individuální bydlení – rodinný 
dům. Řešit související dopravní a technickou infrastrukturu. 

9 J. + D. Tiefenbachovi k.ú Holešov  p.č. 3315/4 plocha pro výstavbu 
rodinného domu 

Plocha zemědělská 
(Z), rezerva Plocha 
smíšená obytná (SO) 

Prověřit vymezení pozemku jako plochy pro bydlení (rodinný  
dům), zohlednit, zohlednit zaevidovanou  Územní studii Holešov 
- Lokalita Pod Želkovem SO 414,SO 415, PV 422 (viz. 
požadavky města). 

10 Loučkovi Holešov k.ú. Holešov p.č. 3320/2 bydlení Plocha zemědělská 
(Z), rezerva Plocha 
smíšená obytná (SO)  

Prověřit vymezení pozemku jako plochy pro bydlení (rodinný  
dům),  zohlednit zaevidovanou  Územní studii Holešov - Lokalita 
Pod Želkovem SO 414,SO 415, PV 422 (viz. požadavky města). 
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11 J. Ondroušek k.ú. Všetuly  
Lokalita III – p.č. 658/1, 
624/12, 630/2, 629/1, 
1039/2, 619/1 

III - plocha pro 
individuální bydlení 
(rodinné domy) 
 

Plocha smíšená 
výrobní (SP) 
 

Prověřit požadavek – vymezení plochy pro  individuální bydlení 
(rodinné domy). Území řešit v souvislosti s navazujícími  
plochami smíšenými výrobními (SP), tak aby byly zajištěny 
kvalitní podmínky pro bydlení  a minimalizovány případné 
negativní vlivy z ploch SP. Řešit související dopravní a 
technickou infrastrukturu. 
Grafická příloha k návrhu na změnu ÚP doložená žadatelem: 
 

 
12 EL-ENG s.r.o. k.ú. Holešov p.č. 1980/1, 

 Holešov  
 
p.č. 1982/2  

Plocha smíšená obytná 
 
 
Umožnit přeložku 
vodovodu 

Plocha technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství (TV) 
Plocha veřejného 
prostranství (PZ) 

Prověřit vymezení plochy pro přeložku vodovodu na p.č. 1982/2, 
prověřit vymezení části  pozemku  p.č. 1980/1 (nyní v ÚP jako 
TV 253) jako plochu smíšenou obytnou. 
Grafická příloha k návrhu na změnu ÚP: 
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13 Ing. T. Chlápek p.č. 1004, k.ú. Žopy Plocha umožňující 

výstavbu rodinného 
domu 

Plocha zemědělská 
specifická Z.1 

Prověřit požadavek žadatele  na části  pozemku p.č. 1004  vč. 
navazujících pozemků p.č. 1003 a 1002 k.ú. Žopy v rozsahu: 

 
Prověřit související dopravní a technickou infrastrukturu. 

Požadavky – rekreace 

 Navrhovatel změny územního 
plánu 

Dotčené pozemky p.č. 
k.ú. Požadavek vlastníka Plocha nyní v ÚP Požadavek na prověření ve změně ÚP 

1 Mgr. P.Molitor 
 

k.ú. Holešov p.č. 3441  Rodinná rekreace (RI) 
(rekreační objekt) 

Plocha individuální 
rekreace – 
zahrádkářské osady 
(RZ) 

Prověřit požadavek – vymezení plochy pro rodinou rekreaci. 

2 I.+ A.Růžičkovi 
Požadavek vypuštěn  

    

3 R. a H. Langovi k.ú. Holešov p.č. 3491/1 a 
3491/3, 3491/2  

Rodinná rekreace 
(rekreační objekt) 

 Prověřit požadavek – vymezení plochy pro rodinou rekreaci. 

4 P. Škrabaňa k.ú. Holešov p.č. 3494/7, 
3494/16, 3494/17, 3494/8  

Rodinná rekreace 
(rekreační objekt) 

Plocha individuální 
rekreace – 

Prověřit požadavek – vymezení plochy pro rodinou rekreaci. 
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zahrádkářské osady 
(RZ) 

5 J. Stibora 
Požadavek vypuštěn, žadatel 
vzal žádost zpět 

    

6 Mgr. Halmová 
Požadavek vypuštěn  

    

7 V. Štopl k.ú. Dobrotice p.č. 2307/9, 
242  

Rodinná rekreace (RI) 
(rekreační objekt) 

Plocha individuální 
rekreace – 
zahrádkářské osady 
(RZ) 

Prověřit požadavek – vymezení plochy pro rodinou rekreaci. 

8 R. Kadláčková  k.ú. Dobrotice p.č. 3613/1  Rodinná rekreace (RI) 
(rekreační objekt) 

Plocha zemědělská 
specifická (Z.1) 

Prověřit požadavek – vymezení plochy pro rodinou rekreaci. 

9 Z. Tomisová  k.ú. Žopy  p.č. 236 Rodinná rekreace (RI) 
(rekreační objekt) 

Plocha lesní (L) Prověřit požadavek – vymezení plochy pro rodinou rekreaci. 

10 

 

R. Svozilová (2) Všetuly p.č. 682/1, 682/3 Rodinná rekreace (RI) Plocha individuální 
rekreace – 
zahrádkářské osady 
(RZ) 

Prověřit požadavek- vymezení plochy pro rodinou rekreaci 
v rozsahu schváleném ZM: 

 

Požadavky - výroba 
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 Navrhovatel změny územního 
plánu 

Dotčené pozemky p.č. 
k.ú. Požadavek vlastníka Plocha nyní v ÚP Požadavek na prověření ve změně ÚP 

1 KST Holešov k.ú. Holešov p.č. 2590/96, 
2590/83, 2590/91  

Plocha technické 
infrastruktury – plocha 
pro nakládání s odpady 
(TO.1) 

Plocha smíšená 
výrobní (SP) 

Prověřit požadavek vlastníka – vymezení pozemků jako plchy 
pro nakládání s odpady (TO.1). 

 
2 ETMONTA s.r.o. k.ú. Všetuly p.č. 606/1, 

605/2 
Plocha smíšená výrobní 
(SP) (prodejní a 
skladovací hala se 
zázemím). 

Plocha smíšená 
obytná (SO) 

Prověřit požadavek vlastníka, zohlednit navazující bydlení 
(stávající rodinný dům). 

3 amp build s.r.o. Brno k.ú. Všetuly p.č. 600/27, 
600/25, 600/66 a 600/74  

Plocha smíšená výrobní 
(SP)  (skladovací a 
administrativní budova)  

Plocha smíšená 
obytná (SO 345) 

Prověřit požadavek vlastníka. V jižní části  zachovat  veřejně 
přístupné plochy silniční dopravy (DS) - na pozemcích se 
nachází chodník.   
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4 J. Ondroušek Lokalita I,  
k.ú. Všetuly 
část p.č. 618, část  619/1, 
část p.č. 616 
 
 
 
Lokalita II 
k.ú. Všetuly – část  p.č. 
616, část 609/4, část p.č. 
609/15, 1039/1 
 

I - plocha smíšená 
výrobní (SP) 
 
 
 
 
 
II - plocha pro zázemí 
vodní plochy s možností 
komerčního využití 
spojené se sportovním 
rybolovem, sezónním 
bufetem, zmrzlinovým 
stánkem…. 
 
 

Vodní plochy a toky 
(WT) 
 
 
 
 
 
 
Vodní plochy a toky 
(WT), Plochy veřejných 
prostranství 
s převahou 
zpevněných ploch (PV) 
 
 

Prověřit požadavek vlastníka – vymezení Plochy smíšené 
výrobní (SP), řešit v souvislosti s dalším požadavkem vlastníka 
na vymezení  ploch bydlení na navazujících pozemcích západně 
od pozemku p.č. 618.Řešit související dopravní a technickou 
infrastrukturu. Dopravní napojení nebude řešeno přes obytnou 
lokalitu Kolonka. 
 
Prověřit požadavek vlastníka. 
 
 
 
 
 
Podklad pro prověření požadavků je  grafická příloha  k návrhu 
na změnu ÚP doložená žadatelem: 
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5 UNIQUE Textiles s.r.o. 2600/12 k.ú. Holešov 
plocha v rozsahu cca 
240m2 (6x40m) 

Část p.č. 2600/12 
v rozsahu cca   240m2 

(6x40m) vymezit pro 
rozšíření firmy (pro 
přístavbu ke stávajícímu 
objektu) jako  Plochu 
smíšenou výrobní (SP) 

VP (veřejné 
prostranství) 

Prověřit požadavek  - rozšíření plochy smíšené výrobní 
v požadovaném rozsahu. 
 

 

Požadavky – zemědělství 

 Navrhovatel změny územního 
plánu 

Dotčené pozemky p.č. 
k.ú. Požadavek vlastníka Plocha nyní v ÚP Požadavek na prověření ve změně ÚP 

1 M.+J. Vaculíkovi k.ú. Tučapy p.č.  309/1, 
309/5, 309/7  

Chov hospodářských 
zvířat pro vlastní potřebu  
(kozy, prasata) s 
možností souvisejících 
staveb. 

Plocha zemědělská (Z) Prověřit požadavek žadatelů, zohlednit přímo navazující bydlení 
(rodinné domy) a limity v území zejména produktovod ČEPRO.  
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Grafická příloha doložená k žádosti: 

 
2 F. Krajča (žádost 1) k.ú. Všetuly p.č. 876,  

 
 

zemědělská  výroba  
(chov hospodářských 
zvířat do 50ks) 

876 - Plocha 
zemědělská (Z) 

Prověřit požadavek vlastníka, řešit související dopravní a 
technickou infrastrukturu. Respektovat navržený  biokoridor 
K 161.  

3 O. Hudeček 
Požadavek vypuštěn  

    

4 P. Mikulášek 3470/1 k.ú. Holešov zahrada, sad s možností 
oplocení 

Plocha zemědělská (Z) Prověřit požadavek vlastníka v části mimo navržený ÚSES (tj. 
dle územního plánu mimo plochu K158). 

5 Z. Augustinová Část 4431/1, 4432/2 k.ú. 
Dobrotice 

Zemědělská výroba 
(chov skotu) 

Plocha zemědělská (Z) Prověřit požadavek vlastníka – vymezení pozemků pro 
zemědělskou živočišnou výrobu. 
Grafická příloha k návrhu na změnu ÚP: 
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6 Fr. a M. Bakalovi část p.č. 18/2, část p.č. 

18/3, 18/6  a p.č 446/2 k.ú. 
Žopy 

Plocha umožňující 
zemědělskou rostlinnou 
výrobu vč. staveb pro 
uskladnění zemědělské 
techniky a produkce 
rostlinné výroby. 

Plocha individuálního 
bydlení (BI) 

Prověřit požadavek v rozsahu dle žádosti vlastníků: 
 
 

 
7 Mgr. Tomčíková p.č. 132 k.ú. Dobrotice Plocha zemědělská 

specifická Z.1 vč. 
umožnění  oplocení 

Plocha zemědělská (Z) Prověřit požadavek vlastníka. 

8 J. Ambrožová, L. Harárová p.č. 133 k.ú. Dobrotice Plocha zemědělská 
specifická Z.1 vč. 
umožnění  oplocení, a 
výstavby  stavby pro 
obhospodařování 
založení zahrady.  

Plocha zemědělská (Z) Prověřit požadavek vlastníků. 
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9 Fr. Krajča (žádost 4) p.č. 924/1 k.ú. Všetuly 
 
 
 
 
 
320/4 k.ú. Všetuly 
 

Zahrada (pěstitelství, 
sad) s možností stavby  
do 50m2 pro uskladnění 
výpěstků a zahradního 
nářadí 
 
Zahrada 

Z 
 
 
 
 
 
PV 

Prověřit požadavek žadatele na vymezení pozemku p.č. 924/1 
k.ú. Všetuly na zahradu s možností stavby do 50m2 pro 
uskladnění výpěstků a zahradního nářadí. 
 
 
Prověřit požadavek žadatele na vymezení pozemku  p.č. 320/4 
k.ú. Všetuly na zahradu. 
 

Požadavky - ostatní 

 Navrhovatel změny územního 
plánu 

Dotčené pozemky p.č. 
k.ú. Požadavek vlastníka Plocha nyní v ÚP Požadavek na prověření ve změně ÚP 

1 I.a V. Zbíralovi k.ú. Količín p.č. 146/58, 
146/59 

Umožnit výstavbu vodní 
plochy do 200m2  v části 
nyní vymezené jako Z.1 

Plocha zemědělská 
specifická  (Z.1) 

Prověřit požadavek žadatelů.  

3 Navrátilovi Všetuly  p.č. 1039/10 Zahrada u rodinného 
domu. 

Plocha veřejných 
prostranství (PV) 

Prověřit požadavek vlastníka – vymezení pozemku p.č. 1039/10 
k.ú. Všetuly jako zahrada u rodinného domu. 

4 P. Mlčák Holešov část p.č. 2664/2 Plocha dopravy (garáž) Plocha veřejných 
prostranství (PV) 

Prověřit požadavek vlastníka ve vymezené části pozemku  pro 1 
garáž. 

 
5 J. Ondroušek (žádost 2) Všetuly p.č. 1039/2 část, 

p.č. 658/2 
Plocha pro dopravní 
infrastrukturu (garáže) 

Plocha veřejných 
prostranství (PV) 

Prověřit požadavek vlastníka. 

6 M. Horáková Část p.č. 3871 k.ú. 
Dobrotice 

Plocha pro agroturistiku 
(RX) 

Plocha zemědělská (Z) Prověřit požadavek vlastníka v požadovaném rozsahu: 
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7 B. Klosová  2986/1 k.ú. Holešov Plocha pro zahradu  a 

zahrádkářskou chatu do 
25m2 (RZ) 

Krajinná zeleň (K) Prověřit požadavek vlastníka. 

8 Ing. Karhan p.č. 2972 k.ú. Holešov Možnost staveb pro 
reklamu. 

Plocha zemědělská 
(Z), územní rezerva 
(SO) 

Prověřit požadavek vlastníka. 

9 Světlá spol. s r.o. p.č. 1362/1 a 1382 k.ú. 
Holešov 

Doplnit do přípustného 
případně podmínečně 
přípustného využití -
bydlení v bytových 
domech. 

OK 405 Prověřit doplnění do přípustného využití plochy OK 405 pouze u 
pozemků p.č. 1362/1 a 1382 k.ú. Holešov možnost bydlení 
v bytových domech. 

10 R.a M. Klabanovi 10/2 a 371/2 k.ú. Všetuly Plocha  občanského 
vybavení – komerční 
zařízení (OK), umožnit 
trvalé bydlení a 
zachování podnikání. 

Plocha hromadného 
bydlení (BH) 

Prověřit požadavek - vymezení plochy občanského vybavení -  
komerční zařízení (OK) na pozemcích p.č. 10/2 a 371/2 k.ú. 
Všetuly . 

 


