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Pro potřeby územního plánu Jankovice jsou vymezeny tyto pojmy: 

  

Drobná výroba – výroba netovárního charakteru, která svým provozem nenarušuje užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru.  
  
Drobná vodní plocha - vodní plocha do výměry 0,25 ha. 
  
Výšková hladina zástavby - výška staveb nad přilehlým terénem. Je dána převládající výškou 
hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v daném území. 
  
Doplňková zástavba - jedná se o stavby, které se stavbou hlavní svým účelem a umístěním 
souvisejí a zabezpečující její funkčnost (uživatelnost), nebo doplňují základní funkci stavby hlavní 
(např. garáže, zimní zahrady, skleníky, bazény…). 
  
Drobná výroba a výrobní služby - stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým 
zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí 
souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území nad míru 
obvyklou; za řemeslnou výrobu nelze považovat např. klempírny, lakovny a provozy, vyžadující 
vstup těžké nákladové dopravy do území. 
 
Sociální byt (bydlení) - je forma pomoci domácnostem, které si nedokáží zajistit bydlení 
svépomocí, jedná se např. o byty pro seniory, malometrážní startovací byty pro mladé.  
 
Související dopravní infrastruktura - slouží pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným 
způsobem využití a navazujících částí sídla a zajišťující její provozování (např. komunikace, 
obratiště, parkování, odstavení vozidel, stezky a trasy pro pěší a cyklisty...). Související DI 
nepřenáší nadmístní dopravní vztahy. 
  
Související technická infrastruktura - slouží pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným 
způsobem využití a navazující části sídla (např. liniové trasy vodovodu, kanalizace, plynu, 
elektrického vedení...). 
  
Sedlová střecha sestává ze dvou střešních rovin ohraničených dvěma okapy a dvěma štíty. Průnik 
střešních rovin tvoří hřeben. 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JANKOVICE 

1.  Postup při pořízení změny                                                              
Zastupitelstvo obce Jankovice usn. č. 4/8/2019 dne 17.06.2019 projednalo a schválilo Zprávu o uplatňování v 
uplynulém období 2014-2018, jejíž součásti jsou pokyny pro zpracování změny územního plánu zkráceným 
postupem podle § 55a a násl. Stavebního zákona. Určeným zastupitelem ve věcech územního plánování byl 
stanoven starosta obce Jankovice Miroslav Darebník.  Dne 09.12.2019 Zastupitelstvo obce Jankovice usn. č. 
7/13c/2019 rozhodlo o pozastavení pořízení změny č. 1 ÚP Jankovice a následně dne 
22.03.2021 Zastupitelstvo obce usn. č. 14/5/2021 rozhodlo o pokračování pořízení změny č. 1 ÚP. Na 
základě výběrového řízení obec vybrala a dne 12.02.2021 uzavřela smlouvu o dílo na zpracování návrhu 
změny č. 1 ÚP Jankovice s projekční kanceláří URBANISTISTICKÉ STŘEDISKO BRNO spol. s r.o., Příkop 8, 
602 00 Brno, IČO: 18824463, v zastoupení ing. arch. Vandou Cíznerovou. Návrh změny byl pořizovateli 
doručen dne 12.05. 2021. Další postup pořízení územního plánu bude doplněn po veřejném projednání.  

2.  Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem                                                               

2.1. SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
Změna č.1 Územního plánu Jankovice je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje 
České republiky, ve znění závazném od 11. 9. 2020. 
Území obce se dle PÚR ČR v platném znění nachází v rozvojová oblasti OB9 Zlín. Nenachází se 
však v žádné rozvojové ose ani specifické oblasti. Území není součástí žádného koridoru: 
V navržené změně č.1 ÚP: 

(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.  

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 
Změnou č.1 jsou v řešeném území respektovány a chráněny přírodní, civilizační i kulturní hodnoty 
území. Je zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné 
kulturní krajiny. Je respektována urbanistická struktura území, která je dlouhodobě stabilizována a 
vymezena dopravním skeletem. Návrh pouze tuto strukturu doplňuje v měřítku odpovídajícímu 
charakteru území. 
 
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

       V řešeném území je dbáno na zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy 
a ekologických funkcí krajiny. Zastavitelné plochy jsou převážně navrženy v návaznosti na 
zastavěné území.  

 
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci 
dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti 
řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 
Změnou č.1 ÚP nedochází k vytvoření ploch, které by umožnily prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  
 
(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.  
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(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. 
Ve změně č.1 ÚP není řešen žádný záměr integrovaného rozvoje území. 
 
(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. 
Ve změně č.1 ÚP není řešen žádný záměr pro vytváření pracovních příležitostí. 
 
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 
Ve změně č.1 není tato problematika řešena. 

 
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat 
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace. 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.   
Ochrana nezastavěného území a zamezení jeho fragmentace je zajištěna komplexním 
návrhem územního plánu, který nové plochy soustřeďuje do bezprostřední návaznosti na 
zastavěné území, využívá proluk, respektuje historický rozvoj obce a zamezuje nevhodnému 
rozšiřování návrhových ploch do krajiny. Navržená koncepce je změnou č.1 respektována. 
 
(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, pokud je to možné a odůvodněné, 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 charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky 
pro využití přírodních zdrojů. 
Změnou č.1 ÚP nejsou navrhovány rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit 
charakter krajiny.  
 
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Změnou č.1 ÚP nejsou navrhovány rozvojové záměry, které by ovlivnily podmínky pro zajištění 
migrační přístupnosti krajiny.  

 
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné 
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) 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 
pásů 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. 
Změnou č. 1 ÚP  nejsou vymezeny plochy veřejně přístupné zeleně (zelené pásy). 
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(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 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). 
Změnou č.1 ÚP se nemění podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, poznávací turistika).  
 
(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. 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 15 
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). 
Problematika vytváření  podmínek a předpokladů pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury není předmětem řešení změny č.1 ÚP. 

 
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. 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). 
Nově navržené plochy byly posouzeny a nevyvolávají nároky na změny veřejné dopravní 
infrastruktury a veřejné dopravy v rámci širšího území.  
 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. 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. 

Na území Sehradic nedochází  dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví.      

 
(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 
minimalizovat rozsah případných škod. 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 s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 
vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 
Preventivní ochrana před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území není 
předmětem řešení změny č.1 ÚP.  
Koncepce protipovodňové ochrany, z platného ÚP, se nemění. 
Hospodaření s dešťovými vodami (HDV) v rámci zastavěného území nebo v zastavitelných 
plochách je dáno platnou legislativou. 
Konkrétní návrhy na revitalizace vodních toků nebo melioračních příkopů nejsou navrženy, 
jsou však umožněny v rámci podmínek ploch s rozdílným způsobem využití. 
 

(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. 
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Zastavitelné plochy, řešené v rámci změny č.1 ÚP, nejsou navrhovány do záplavového území 
vodního toku Rusava. 

 
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. 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 řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat 
regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad 
a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. 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. 
Podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj mimo jiné i 
návrhem veřejných prostranství jsou změnou č.1 respektovány. 

 
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat 
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné 
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 
Problematika nároků na veřejnou infrastrukturu i s ohledem na dlouhodobé souvislosti není  
předmětem řešení změny č.1 ÚP. 
 
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů 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. 
Síť cyklistických cest není předmětem řešení změny č.1 ÚP. 

 
(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. 
V Jankovicích je úroveň technické infrastruktury na vysoké úrovni (jsou vybudovány veškeré 
inženýrské sítě včetně navržené koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod). 
Řešením změny č.1 ÚP nedochází ke zhoršení úrovně technické infrastruktury. 

 
(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. 
V území nejsou žádné plochy vhodné pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, proto nejsou ani žádné navrhovány. Změna č.1 daný stav 
nemění. 

 
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve 
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, 
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 
Změna č.1 respektuje urbanistickou koncepci stanovenou územním plánem.  
 

2.2. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

Změna č. 1 ÚP  je navržena v souladu s úplným zněním Zásad Zlínského kraje po vydání 
aktualizace č. 2 dne 5. 11. 2018 s nabytím účinnosti dne 27. 11. 2018. 
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Území obce se dle ZÚR ZK v platném znění nachází v rozvojové oblasti OB9 Zlín. Nenachází se 
v žádné rozvojové ose, ani specifická oblast ani není součástí žádného koridoru: 

Změna č.1 respektuje veřejně prospěšná opatření PU23 – nadregionální biokoridor 152, PU75-
regionální biocentrum a PU158 – regionální biokoridor. 

Změna č.1 respektuje zařazení k.ú. Jankovice u Holešova do Krajinného celku 3 – Podhostýnsko a 
2 – Holešovsko. 

V řešeném území je  

Změna 1. respektuje v obecné rovině priority územního plánování uvedené v kapitole 1  ZÚR ZK: 
(1) Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského 
kraje. Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého 
vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského 
rozvoje a kvalitní sociální 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.  
 
Změna č.1 ÚP respektuje koncepci územního plánu, která vytváří podmínky pro dosažení 
vyváženého vztahu všech tří pilířů udržitelného rozvoje území (životní prostředí, hospodářský 
rozvoj a soudržnost obyvatel) 

 
(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 Aktualizace č. 1 (dále PÚR ČR) a pro realizaci 
významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých 
funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (dále 
PRÚOZK). 
Změna č.1 ÚP respektuje koncepci územního plánu, která vytváří a zajišťuje, za použití všech 
dostupných prostředků a nástrojů územního plánování vhodné a stabilní podmínky pro 
dosažení vyváženého vztahu v území. 

 
(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 2014 - 2020, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody 
obcí s rozšířenou působností (ORP) Vsetín a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace 
nových hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich 
zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 
Řešené území nenáleží do jmenovaných regionů. 

 
(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 
plnících 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. 
Problematika není předmětem řešení změny č.1 ÚP. 

 
(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 PRÚOZK, PÚR ČR 2008, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za 
rozhodující prioritu rozvoje kraje nejméně do roku 2013.  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. Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro 
umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, 
dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy kraje podle PRÚOZK, PÚR ČR, ZÚR ZK. 
Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje kraje. Pamatovat přitom současně na:  
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• 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;  
• rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných 
dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do 
samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným 
podílem motorové dopravy;  
• 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. 
Problematika není předmětem řešení změny č.1 ÚP. 

 
(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;  
• umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co 
nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření;  
• 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; ♣ zachování krajově pestrých hodnot kulturního 
dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakteristiky. 
Změnou č.1 ÚP se nemění koncepce řešení územního plánu.  

 
(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;  
• 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;  
• využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit 
přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch 
vhodných k podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání 
zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla; 
•  hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a 
zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace;  
• vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání 
zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé 
rekreace;  
• výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, 
lázeňství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s 
podmínkami v konkrétní části území;  
• 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; Úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání 
aktualizace č. 2 3  
• 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;  
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•  zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu 
před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní;  
• vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umisťování do nich veřejné 
infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;  
• vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, 
vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody a 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;  
• vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především 
situováním nových ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečných odstupem od 
průmyslových nebo zemědělských areálů.  
Změnou č.1 bylo upřednostněno komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek 
a požadavků. Veškeré požadavky na změnu byly prověřeny. Navržené zastavitelné plochy 
nejsou umisťovány v záplavovém území. 

 
(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. 
Řešené území se nenachází ve specifické oblasti kraje. 

 
(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. 
Změnou č.1 nejsou navrhovány plochy, které využívají sluneční záření, energie vodních toků 
ani větrné energie.  

  
(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. 
Zemědělský půdní fond (ZPF) byl preferován jako jedno z nejvýznačnějších přírodních 
bohatství území obce a odnímané plochy pozemků ZPF byly minimalizovány na nezbytně 
nutnou míru. Podrobně viz textová část Odůvodnění kapitola 15. 

 
(11) Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a 
majetku.  
Správní území obce Jankovice nenachází v zájmovém území ochranného pásma 
radiolokačního zařízení Ministerstva obrany  

 (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 
Řešení změny č.1 ÚP koordinuje požadavky kraje, obce a občanů. 
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(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 hranice kraje a státní hranici. 
Řešené území nesousedí se Slovenskou republikou.  

(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. 
Řešení změny č.1 ÚP bylo koordinováno s požadavky kraje, v rámci rozvoje území 
nevyplynula potřeba utvářet národní a nadnárodní projekty. 

 

• Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území 

o Změna č.1 respektuje koncepci ochrany a 
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot území 

• Cílové kvality krajiny: krajinný celek  2.1 
Holešovsko, krajinný prostor Fryštácko 

o Změna č.1 respektuje cílové kvality krajiny. 

• Plochy a koridory pro územní studii: 
doplnit a vyhodnotit územní studii 
Prověření elektrického vedení VVN 
400kV Otrokovice-Vizovice-Střelná-
hranice ČR/SR. 

o Územní studie nebyla dosud zpracována. 

 
 

Ze  ZÚR ZK  v platném znění nevyplývají pro obec Jankovice žádné požadavky. 

3.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území                                                                                       

POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ: 

Řešené území je součástí Zlínského kraje. Obec sousedí s katastry Chomýž, Žopy, Dobrotice, 
Tučapy u Holešova, Prusinovice, Hlinsko pod Hostýnem.  

tab. 1  Sousedící obce 

obec  k. ú. Doprava  Technická infrastruktura ÚSES 

Prusinovice Prusinovice - VTL plynovod 

elektronické komunikační 
vedení 

 

Bystřice pod 
Hostýnem 

Hlinsko pod 
Hostýnem 

silnice II/438 

železniční trať 
č.303  

nadzemní vedení vn 

elektronické komunikační 
vedení 

meliorace 

IP 3, IP 9, IP 14 jsou 
vymezeny na rozhraní 
řešeného území a k.ú. 
Hlinsko pod Hostýnem. 
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Chomýž Chomýž  vodovod 

navržený vodovodní řad 
elektronické komunikační 
vedení 

záplavové území 

meliorace 

LBC Padělky - je vymezeno 
na rozhraní řešeného území 
a k.ú. Chomýž 

LBK 6 navazuje na k.ú. 
Chomýž, kde se ovšem 
spojitě nesetkává 
s biokoridorem vymezeným 
v ÚP Chomýž. V řešeném 
území je biokoridor 
vymezen již parcelně dle 
KPÚ a ctí trasu vymezenou 
v Generelu ÚSES. Z tohoto 
důvodu je třeba tuto trasu 
upravit v následující ÚPD 
obce Chomýž či změnou 
jejího platného ÚP, tak aby 
byla dodržena spojitost 
biokoridoru. 

LBK 8– je vymezeno 
v koordinaci s k.ú. Chomýž 
podél toku Zhrta. 

Holešov Žopy  meliorace LBC Obřana – je vymezeno 
na rozhraní řešeného území 
a k.ú. Žopy 

Dobrotice silnice II/438 

železniční trať 
č.303 

VTL plynovod 

nadzemní vedení vn 

elektronické komunikační 
vedení 

vodovod 

záplavové území 

meliorace 

LBC Topolí – je vymezeno 
na rozhraní řešeného území 
a k.ú. Dobrotice 

NRBK K 152 v jižní části 
pokračuje na rozhraní k.ú 
Dobrotice, kde i po změně 
polohy v rámci změny č. 1 
navazuje na ÚSES 
vymezený v sousedních k. 
ú. 

RBK RK 1580 prochází 
řešeným územím po jeho 
severozápadní hranici. 
Navazuje na LBC v k.ú. 
Dobrotice. Na rozhraní k.ú. 
Tučapy a k.ú. Dobrotice se 
napojuje lokální biokoridor. 

LBK 5 - navazuje na k.ú. 
Dobrotice podél toku 
Rusavy. 

Tučapy 
u Holešova 

 meliorace NRBK K 152 – navazuje na 
severozápadní hranici 
katastru na k.ú. Tučapy u 
Holešova na vymezené 
regionální biocentrum RBC 
124 (Lipina) 

RBK RK 1580 prochází 
řešeným územím po jeho 
severozápadní hranici. 
Navazuje na k.ú. Tučapy u 
Holešova z RBC (Lipina 

 

Návrh změny č.1 ÚP neovlivňuje přímo navazující území. Změna č.1 ÚP prověřila  a aktualizovala 
koordinaci s  platnými územními plány sousedních obcí (viz Koordinační výkres). Návaznost 
stávající dopravní a technické infrastruktury je zajištěna. Návrhem změny č.1 ÚP došlo k úpravě  
polohy nadregionálního biokoridoru K 152, návaznost na k.ú. Dobrotice je zajištěna. 
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4.  Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území                            

Změna č.1 ÚP je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky pro 
udržitelný rozvoj území. Jedná se o dílčí změny, které neovlivní základní koncepci řešení.  

4.1. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ  

Změna č.1 ÚP se nepromítne do koncepce chráněných území přírody, obecné ochrany přírody 
a krajiny 

Změnou č. 1 ÚP se mění prvky ÚSES. Mění se poloha části nadregionálního biokoridoru NRBK 
K152, podrobněji viz kap. E. 

Změna č.1 ÚP se nepromítne do koncepce ochrany podzemních a povrchových vod.  

Změnou č.1 ÚP dochází k záboru půd I. a II. třídy ochrany. Podrobně viz kap. 15. 

Změnou č. 1 ÚP nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.  

Změnou č.1 ÚP nejsou dotčeny památky místního významu. 

Koncepce ochrany a rozvoje území, ochrana kulturních a přírodních hodnot je dodržována a je 
nadále platná. 

4.2. POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí se 
kterou je Změna č.1 ÚP v souladu.  

Změna č. 1 ÚP prověřila úpravu podmínek pro využití ploch nezastavěného území stanovených 
v platném územním plánu, a to v souladu s ustanovení § 18, odst.5, SZ. Podmínky využití jsou 
definovány s ohledem na maximální ochranu nezastavěného území. Je navrženo doplnění viz 
textová část územního plánu kap. F. 

 

4.3. ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Změna č. 1 ÚP je řešena s ohledem na vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel - změna č. 1 ÚP svým charakterem 
nemá dopad na udržitelný rozvoj území. 

5.  Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů                                                                                                 

Dokumentace změny č.1 ÚP je v souladu požadavky stavebního zákona v platném znění. 
Zachovává strukturu platného ÚP jak v textové, tak grafické části.  

Jednotlivé kapitoly výrokové části jsou měněny a doplňovány pouze tam, kde navrhované řešení 
vyvolalo jejich změnu nebo úpravu. Textová část odůvodnění územního plánu je zpracována dle 
přílohy 7 II. vyhlášky č. 500 v kombinaci s § 53 stavebního zákona.  

Změna je zpracována tak, aby byla provázána  textová a grafická část změny č. 1 ÚP. 

6.  Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a  
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů                                               

6.1. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH  PŘEDPISŮ 
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Změna č. 1 ÚP neklade požadavky na plochy určené k dobývání nerostů a na civilní ochranu. 
 
Požadavky na ochranu veřejného zdraví – změna č. 1 ÚP nenavrhuje rozvojové plochy do 
území ohroženém negativními vlivy z dopravy ani výroby. 

Ochrana před přívalovými (extravilánovými) vodami – změna č. 1 ÚP nenavrhuje rozvojové plochy 
do území ohroženém přívalovými (extravilánovými) vodami a sama svým řešením tyto nevyvolává. 

Ochrana před povodněmi – změna č.1 ÚP nenavrhuje zastavitelné plochy do území ohrožených 
záplavou (v k.ú. Jankovice je vyhlášeno záplavové území Q100 včetně aktivní zóny na vodním toku 
Rusava). Koncepce ochrany před povodněmi se nemění. 

Poddolovaná území – nejsou v řešeném území změny č. 1 ÚP registrována. 

Dobývací prostor – v řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor. 

Chráněné ložiskové území (CHLÚ) – v řešeném území se nenachází žádné CHLÚ 

Ložisko nerostných surovin - výhradní – v řešeném území se nenachází žádné výhradní ložisko 
nerostných surovin. 

Sesuvné území – v řešeném území se nachází sesuvné území. Plochy navrhované změnou č.1 
jsou vymezeny mimo tato území. 

Ochrana ZPF a PUPFL – změna č. 1 ÚP má dopady do zemědělské půdy a nemá dopad do 
pozemků určených k plnění funkce lesa.  

Další limity využití území – dopravní a technická infrastruktura 

Trasy technické infrastruktury byly změnou č. 1 ÚP aktualizovány dle aktualizace ÚAP ORP 
Holešov 2020 na celém k.ú. Jankovic. 

Zvláštní zájmy Ministerstva obrany: 

Dle údajů poskytnutých Ministerstvem obrany ČR, Agenturou hospodaření s majetkem, Odborem 
územní správy majetku Brno se správní území obce Jankovice již nenachází v zájmovém území 
ochranného pásma radiolokačního zařízení Ministerstva obrany 

 

6.2. SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 

    ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

6.2.1 Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů uplatněnými k návrhu změny 
č. 1 Územního plánu Jankovice v rámci společného jednání dle § 50 stavebního zákona 

Bude doplněno po ukončení projednání. 
 

6.2.2 Vyhodnocení souladu se stanoviskem krajského úřadu k návrhu změny č. 1 Územního 
plánu Jankovice z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem dle § 51 odst. 7 stavebního zákona  

Bude doplněno po ukončení projednání. 
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7.  Výsledek přezkoumání změny územního plánu podle § 53 
odst. 4 stavebního zákona                                                                    

Bude doplněno po ukončení projednání. 

8.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí                                                                       

Požadavek na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebyl v zadání uplatněn. 

9.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5                            

Stanovisko Krajského úřadu dle § 50 odst. 5 nebylo vydáváno, neboť se nezpracovávalo 
vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

10.  Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, 
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 
podmínky zohledněny nebyly                                                               

Stanovisko Krajského úřadu dle § 50 odst. 5 nebylo vydáváno, neboť se nezpracovávalo 
vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

11.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty        

A. Vymezení zastavěného území 

Změnou č.1 ÚP byla prověřena hranice zastavěného území v souladu s § 58 stavebního zákona 
k 15.2.2021. Aktualizace datumu zastavěného území je označena L02. 

Vzhledem k tomu, že je změna je zpracována nad aktuálním mapovým podkladem, bylo nutné 
upřesnit plochy, tak aby odpovídaly upřesněným hranicím jednotlivých parcel. Plochy, kde se 
jednalo o podstatné úpravy jsou označeny jako L01, L16, L17 a L18. Tyto plochy však nemají vliv 
na zastavěné území. 
Nově jsou vymezeny plochy: 

L02 Změna datumu vymezení zastavěného území. 

  

L04 Návrhová zastavitelná plocha SO.3 č.3 se mění 1:1 na stav SO.3.  
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B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje 
jeho hodnot 

B.1. Všeobecné zásady řešení 

Změnou č.1 ÚP nedochází ke změně všeobecných zásad řešení. 

B.2. Koncepce rozvoje území obce 

Změnou č.1 ÚP nedochází ke změně základní koncepce, jedná se o dílčí změny bez vlivu na 
základní koncepci. 
V řešeném území byly zpracovány Komplexní pozemkové úpravy a následně nová katastrální 
mapa. Mimo zastavěné území došlo k významné úpravě hranic pozemků, místy i kultur. Změnou 
č.1 byly všechny plochy s rozdílným způsobem využití v celém katastrálním území nově vymezeny 
v souladu s novým vymezením jednotlivých parcel. Nejednoznačné plochy krajinné zeleně (K) 
minimálních výměr tzv. „zbytkové plochy“, nebyly vymezeny jako změna. Tyto plochy nemají vliv na 
koncepci řešení a není to úprava, která by omezila na právech vlastníky. 
 

lokalita 
změny č.1 

ÚP 

popis 

L01 Stav P* se mění na stav O v zastavěném území. Jedná se o pozemek, který je 
nedílnou součástí plochy O.  
K úpravě dochází z důvodu uvedení do souladu s katastrální mapou. 

L02 Změna datumu vymezení zastavěného území. 

L03 Návrhová zastavitelná plocha DS č.8 se mění 1:1 na stav DS. Jedná se o aktualizaci 
skutečného stavu, v ploše byla realizována komunikace. 

L04 Návrhová zastavitelná plocha BI č.3 se mění 1:1 na stav BI č.3. Jedná se o 
aktualizaci skutečného stavu, v ploše byl realizován rodinný dům. 

L05 Stav BI a část stavu P* se mění na stav O. Jedná se o uvedení do souladu se 
skutečností v území. 

L06 Stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OS č.62 a stav Z*. 

Plocha č.62 a stávající plocha OS vytvoří podmínky pro možnost realizace 
sportovně relaxačního areálu včetně budovy se zázemím pro areál, občerstvení, 
klubovnu a knihovnu. Podkladem je architektonická studie „ Sportovně relaxační 
areál v Jankovicích“ (Solicite s.r.o 3/2020). Zájmem obce je vytvořit pro své občany 
kvalitní prostředí pro volnočasové aktivity. 

L07 Část návrhové zastavitelné plochy BI č.2 se mění na stav Z a návrhovou 
zastavitelnou plochu BI č.67. 

Ke zrušení podstatné části zastavitelné plochy dochází na základě vyhlášeného 
záplavového území (nadřazená dokumentace ZUR ZK). 

L08 Část stávající plochy P* se mění na návrhovou zastavitelnou plochu T* č.63.  Na 
základě požadavku obce je vymezena plocha pro vytvoření možnosti realizace 
sběrného dvora.  

L09 Stav Z a stav K se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TV č. 64. 

Na základě schválené změny č.85 Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského 
kraje – část kanalizace obce Jankovice dne 15.2.2021 č.0063/Z03/21 dochází ke 
změně koncepce odkanalizování. Obec bude na svém správním území realizovat 
kořenovou čistírnu odpadních vod. 

L10 Část návrhové zastavitelné plochy TV č.22 se mění na stav P*a plocha TV č. 23 se 
mění 1:1 na část návrhové plochy K č.65, stav K, stav DS, na část návrhové plochy 
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K č.66 a stav Z. 

Na základě schválené změny č.85 Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského 
kraje – část kanalizace obce Jankovice dne 15.2.2021 č.0063/Z03/21 dochází ke 
změně koncepce odkanalizování. Obec bude na svém správním území realizovat 
kořenovou čistírnu odpadních vod. Z tohoto důvodu dochází i ke zrušení 
kanalizačního sběrače do Dobrotic. 

L11 Stav Z a část návrhové plochy TV č.22 se mění na návrhovou plochu K č.66.  

Na základě uvedení dokumentace do souladu se ZÚR ZK ve znění Aktualizace č.2 
se mění  poloha dílčí části nadregionálního biokoridoru NRBK K 152 a vymezuje se 
plocha K č.66. 

L12 Stav Z  se mění na návrhovou plochu K č.65 s překryvnou funkcí návrhového 
nadregionálního biokoridoru a na stav K se přidává překryvná vrstva stavového 
nadregionálního biokoridoru. Část návrhové plochy K č.36 se mění na návrhovou 
plochu K č.65. 

Na základě uvedení dokumentace do souladu se ZÚR ZK ve znění Aktualizace č.2 
se mění  poloha dílčí části nadregionálního biokoridoru NRBK K 152 a vymezuje se 
plocha K č.65. 

L13 Návrhová plocha K č.34 se mění 1:1 na stav Z.  

Na základě uvedení dokumentace do souladu se ZÚR ZK ve znění Aktualizace č.2 
se ruší dílčí část nadregionálního biokoridoru NRBK K 152 plocha K č.34.  

L14 Návrhová plocha K č.35 se mění 1:1 na stav Z.  

Na základě uvedení dokumentace do souladu se ZÚR ZK ve znění Aktualizace č.2 
se ruší dílčí část nadregionálního biokoridoru NRBK K 152 plocha K č.35. 

L15 Část návrhové plochy K č.36 se mění na stav Z. 

Na základě uvedení dokumentace do souladu se ZÚR ZK ve znění Aktualizace č.2 
se ruší dílčí část nadregionálního biokoridoru NRBK K 152 plocha K č.36. 

L16 Stav P* se mění na stav OS v zastavěném území. 

K úpravě dochází z důvodu uvedení do souladu s katastrální mapou.  

L17 Stav BI se mění na stav P*v zastavěném území.  

K úpravě dochází z důvodu uvedení do souladu s katastrální mapou. 

L18 Stav Z se mění na stav BI v zastavěném území.  

K úpravě dochází z důvodu uvedení do souladu s katastrální mapou. 

L19 Část návrhu TV č.24 se mění na stav Z, K a P*. 

Na základě schválené změny č.85 Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského 
kraje – část kanalizace obce Jankovice dne 15.2.2021 č.0063/Z03/21 dochází ke 
změně koncepce odkanalizování. Obec bude na svém správním území realizovat 
kořenovou čistírnu odpadních vod. Z tohoto důvodu dochází i ke zrušení 
kanalizačního sběrače do Hlinska pod Hostýnem. 

L20 Návrh asanace A1 se ruší. 

V uplynulém období byla provedena asanace rodinného domu a byl realizován nový 
rodinný dům, který ještě není vložen do katastru. 

B.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

Změnou č.1 ÚP nedochází ke změně koncepce ochrany a rozvoje hodnot území.  

PŘEHLED NAVRŽENÝCH PLOCH 
 
Změnou č.1 ÚP dochází k rozšíření návrhových ploch o plochy smíšené nezastavěného území. 



P3 - 1 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP JANKOVICE 20

C. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně 

C.1  Urbanistická koncepce 

Změnou č.1 ÚP nedochází ke změně urbanistické koncepce, jedná se o dílčí změny bez vlivu na 
urbanistickou koncepci. 
 
Změnou č.1 ÚP dochází ke zrušení návrhových ploch: 

2 (L07) z důvodu souladu s metodikou, kdy byla část této plochy zrušena a zbytková vymezena jako 
plocha BI č.67 

3 (L04) z důvodu realizace 

8 (L03) z důvodu realizace 

22 (L10) z důvodu změny koncepce 

33, 35 a 36 (L13-15) z důvodu úpravy polohy nadregionálního biokoridoru 

PŘEHLED ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

plocha změny: 62 způsob využití plochy: plochy pro tělovýchovu a sport OS 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v jižní části obce v blízkosti železnice.  

Navrhuje se vzhledem k potřebám obce vytvořit sportovně relaxační areál.  Na 
vymezenou plochu je již zpracována architektonická studie „Studie sportovně 
relaxačního areálu v Jankovicích“, Solicite s.r.o. 3/2020), která prokazuje možnosti 
využití a potenciál území. Je zájmem obce podpořit volnočasové aktivity. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajícího veřejného prostranství P*.  

technická 
infrastruktura 

V případě potřeby bude napojení řešeno ze stávajících inženýrských sítí. 

limity Nadzemní vedení vn. 

  

plocha změny: 63 způsob využití plochy: plochy technické infrastruktury T* 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v jihozápadní části obce.  

Jedná se o vytvoření podmínek pro možnost realizace sběrného dvora. 

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajícího veřejného prostranství P*.  

technická 
infrastruktura 

V případě potřeby bude napojení řešeno ze stávajících inženýrských sítí. 

limity Elektronické komunikační vedení. 

 

plocha změny: 64 způsob využití plochy: plochy pro vodní hospodářství TV 

popis a 
odůvodnění 

Plocha se nachází v jihozápadní části obce.  

Jedná se o vytvoření podmínek pro možnost realizace kořenové čistírny odpadních vod.  

dopravní 
infrastruktura 

Dopravní obsluha bude řešena ze stávajícího veřejného prostranství P*. 

technická 
infrastruktura 

V případě potřeby bude napojení řešeno ze stávajících inženýrských sítí. 

limity Elektronické komunikační vedení. 
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C.2  Vymezení zastavitelných ploch 

V tab. 1 Zastavitelné plochy vymezené územním plánem byly aktualizovány plochy dle Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Jankovice v uplynulém období 2014-2018. Z důvodu realizace jsou 
zrušeny plochy 3  a 8. 
skutečného stavu v území dle KN. Dále byly doplněny nově navržené plochy. 
Plocha technické infrastruktury T* 63 a  plochy pro vodní hospodářství TV 64 byly vymezeny 
z důvodu zajištění obsluhy území.Plocha pro tělovýchovu a sport OS 62 byla pro vytvoření 
podmínek na zlepšení kvality bydlení v obci – sportovně relaxační vyžití. 
Plocha TV 22 se ruší v celé své délce, zachovává se pouze malá plocha pro přečerpávací stanici. 
V tab. 2 Plochy ostatní technické infrastruktury byla zrušena z důvodu změny koncepce plocha TV 
23, vymezená pro kanalizační sběrač. 

C.3  Plochy přestavby 

Beze změny. 

C.4  Plochy sídelní zeleně 

Beze změny. 

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně   podmínek pro její 
umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

D.1  Dopravní infrastruktura 

Změnou ÚP č.1 dochází ke zrušení již realizované plochy silniční dopravy DS 8 (L03) pro hlavní 
účelovou komunikaci. 

D.2  Technická infrastruktura 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Zásobování vodou  

Beze změny. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod  

V rámci řešení změny dochází ke změně koncepce likvidace odpadních vod. Ředěné, respektive 
suché splašky budou zaústěny do ČS (součástí ČOV), z níž budou přečerpány na nově 
vybudovanou ČOV pro 450 EO, kde budou mechanicky vyčištěny a dočištěny na filtračních polích, 
tzv. kořenová čistírna. Vyčištěná voda se bude odvádět do toku Rusava. 

Ruší se plocha TV23 a upravuje se plocha TV22. 

Protierozní a protipovodňová opatření  

Beze změny. 

ENERGETIKA, SPOJE 

Zásobování elektrickou energií  



P3 - 1 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP JANKOVICE 22

Beze změny. 

Zásobování plynem  

Beze změny. 

D.3  Občanské vybavení 

Beze změny.   

D.4 Veřejná prostranství 

Změnou č.1 ÚP dochází k úpravě v grafické části viz kap. B.2 změny L01, L16 -17,.  

E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch 
s rozdílým způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické 
stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany 
před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a 
podobně 

Změnou č.1 ÚP nedochází ke změně  koncepce uspořádání krajiny. Došlo pouze k upřesnění 
polohy nadregionálního biokoridoru NRBK K 152. Proto se ruší plochy na základě platných ZÚR ZK 
plochy č. 34-36 a nově se vymezují plochy č. 65-66.  

PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED 
POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
Z důvodu polohy v krajině zemědělské intenzivní a nutnosti zachování těchto hodnot byly stanoveny 
zásady koncepce krajiny  viz kap. E.   

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI 

Změnou č.1 ÚP nedochází ke změně koncepce.  

REKREACE 

Změnou č.1 ÚP není koncepce měněna. 
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F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavního 
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je 
vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 
uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro 
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).  

F.1  Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití  

Změnou č.1 ÚP nedochází k rozšíření ploch s rozdílným způsobem využití. 

F.2 Podmínky využití území 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

BH  –  PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO 

Beze změny.  

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

BI –  PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ 

Z důvodu realizace se ruší zastavitelná plocha č.8. 

Na základě požadavků Zprávy o uplatňování bylo pro plochy BI6 a BI7 stanoveny prvky 
regulačního plánu, které vycházejí ze zpracované územní studie.  

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

RI  –  PLOCHY REKREACE – PLOCHY RODINNÉ REKREACE 

 

Beze změny. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

SO –  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

Beze změny. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

O – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PLOCHY OBČANSKÉHO 
VYBAVENÍ 

Na základě potřeb obce byly do přípustného využití doplněny sociální byty pro seniory v objektu na 
pozemku p.č. st.76. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – PLOCHY PRO 
TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

Na základě potřeb obce a zpracované studie je navržena zastavitelná plocha č.62. 
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Kód dle podrobnějšího 
členění území 

DS  –   PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY 

Z důvodu realizace se ruší zastavitelná plocha č.8 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

DZ  –   PLOCHY DRÁŽNÍ DOPRAVY 

Beze změny. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

T* - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Na základě potřeb obce je vymezena plocha č.63 pro umístění sběrného dvora. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

TV - PLOCHY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

Z důvodu změny koncepce se ruší plocha č. 23 a navrhuje se plocha č.64 pro umístění čistírny odpadních 
vod. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

P*  –  PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Beze změny. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

VP  –  PLOCHY PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ  

Beze změny. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

VD  –  PLOCHY DROBNÉ VÝROBY A VÝROBNÍCH SLUŽEB 

Beze změny. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

VZ  –  PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU A LESNICKOU VÝROBU 

Beze změny. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

WT – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – VODNÍ PLOCHY/TOK 

Beze změny. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

Z*–   PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

Beze změny. 

 

Změnou č. 1 dochází k úpravě týkající se vylučování staveb, zařízení a opatření v plochách 
nezastavěného území. V rámci změny byl prověřen veřejný zájem na jejich vyloučení. Vyjmenované 
stavby, zařízení a opatření lze ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona 
v nezastavěném území umisťovat, pokud nejsou vysloveně vyloučeny. 
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Vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního 
zákona bylo provedeno v souladu s veřejným zájkmem daným ochranou nezastavěného území 
(krajiny) v souladu s Evropskou úmluvou o krajině (Florencie 2000), v jejíž preambuli signatářské 
státy mj.: 

o berou na vědomí, že krajina hraje významnou úlohu z hlediska veřejného zájmu v oblasti 
kultury, ekologie, životního prostředí a v sociální oblasti a představuje zdroj příznivý pro 
hospodářskou činnost a její ochrana, správa a plánování mohou přispívat k vytváření 
pracovních příležitostí, 

o jsou si vědomy toho, že krajina přispívá k utváření místních kultur a že je základní součástí 
evropského přírodního a kulturního dědictví, prortže přispívá k blahu lidsrva a upevnění 
evropské identity 

o přejí si reagovat na přání veřejnosti užívat vysocekvalitní krajinu a hrát aktivní úlohu při 
jejích rozvoji 

o jsou přesvědčeny, že krajina je klíčovým prvkem blaha jednotlicve i společnosti a že její 
ochrana, správa a plánování jsou spojeny s právy a povinnostmi každého jedince 

Cílem ochrany krajiny je ochrana krajinných potenciálů. Z hlediska veřejného zájmu se jedná 
o produkční, vodohospodářský, surovinový, biotický, kulturní a rekreační. 

 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

K  –   PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 

Na základě  úpravy trasy nadregionálního biokoridoru dochází ke zrušení ploch č.34-36 a nově se 
vymezují plochy 65 a 66. 

Z důvodu jednoznačnosti výkladu a v souladu s §18, ods.5 stavebního zákona se nově vymezuje 
nepřípustné využití: Informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí, včetně oplocení. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

P  –   PLOCHY PŘÍRODNÍ 

Z důvodu jednoznačnosti výkladu a v souladu s §18, ods.5 stavebního zákona se nově vymezuje 
nepřípustné využití: Informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí, včetně oplocení. 

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

Z  –   PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

Z důvodu jednoznačnosti výkladu a v souladu s §18, ods.5 stavebního zákona byly upraveny a doplněny 
regulativy přípustného využití. Nově se vymezuje nepřípustné využití: Informační centra včetně staveb, 
které s nimi bezprostředně souvisejí, včetně oplocení.  

 

Kód dle podrobnějšího 
členění území 

L  –   PLOCHY LESNÍ 

Z důvodu jednoznačnosti výkladu a v souladu s §18, ods.5 stavebního zákona byly upraveny a doplněny 
regulativy přípustného využití. Nově se vymezuje nepřípustné využití: Informační centra včetně staveb, 
které s nimi bezprostředně souvisejí, včetně oplocení 

 

 

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany 
a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Z důvodu změny koncepce odkanalizování se ruší veřejně prospěšná stavba kanalizačního sběrače 
plocha 23 (TV1), nově se vymezuje plocha pro čistírnu odpadních vod 64 (TV3). 
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V grafické části dokumentace byla upravena plocha VPS T4 z důvodu uvedení do souladu 
s metodikou. 

Z důvodu změny trasy nadregionálního biokoridoru se ruší veřejně prospěšné opatření plocha - 34, 
35 a 36 a nově se vymezují plochy 65 a 66.  

Z důvodu realizace asanace rodinného domu se ruší asanace A1. 

H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením 
v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů 
podle § 8 katastrálního zákona 
Beze změny. 

I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona 

Kompenzační opatření nejsou ve změně č.1 ÚP stanovena. 

J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

Změna č.1 ÚP nevymezuje žádnou územní studii. 

12.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch                    

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území je součástí Zprávy o uplatňování územního plánu 
Jankovice v uplynulém období 204-2018. 

Územní plán Jankovice vymezuje plochy individuálního bydlení (BI) o celkové výměře 4,62 ha. Část 
ploch o souhrnné výměře cca 0,33 ha byla již zastavěna a byla v rámci aktualizace zastavěného 
území zapracována jako stávající stav. Z výše uvedeného vyplývá, že disponibilních ploch pro 
bydlení v ÚP Jankovice je nyní cca 4,29 ha. Změna č.1 nevymezuje nové zastavitelné plochy 
bydlení. 
Změna č.1 územního plánu navrhuje nové zastavitelné plochy o souhrnné výměře cca 0,56 ha pro 
plochy technické infrastruktury T* a TV a to z důvodu změny koncepce odkanalizování a plochu 
občanského vybavení pro tělovýchovu a sport o výměře 0,37 ha. Celková výměra zastavitelných 
ploch je 0,93 ha. Navržené plochy odpovídají potřebám obce. 
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13.  Vyhodnocení splnění požadavků zadání                                     

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území 

A.1.  Vyhodnocení uplatňování ÚP 

požadavky řešení v ÚP 

Území k.ú. Jankovice u Holešova je dotčeno 
vyhlášeným záplavovým územím a aktivní 
zónou toku Rusava, které byly vyhlášeny OOP 
ze dne 15.04.2016 KÚ ZK, odborem životního 
prostředí a zemědělství. 

o Záplavové území včetně aktivní zóny 
záplavového území na vodním toku Rusava bylo 
zakresleno do grafické části jako nový limit 

A.2 Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydaný: 

Ve sledovaném období došlo v řešeném území k následujícím změnám stanovených podmínek: 
_ Byl novelizován zákon č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů ( dále také jen „stavební 
zákon“), včetně prováděcích vyhlášek - 
požadavky vyplývající z novely budou 
prověřeny a zapracovány do změny ÚP (např. 
upraveny podmínky využití ploch v 
nezastavěném území v souvislosti s § 18 odst. 
5 stavebního zákona). 

o Splněno 

Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Zlínského kraje pro obce okresu 
Kroměříž, která byla schválena v Zastupitelstvu 
Zlínského kraje dne 23.4.2018, usnesení č. 
0331/Z12/18. - z aktualizace vyplývá požadavek na 
uvedení do souladu trasy vodovodního přivaděče 

o Navržená trasa vodovodního řadu je již 
součástí platného ÚP. 

Vyhlášené záplavové území a aktivní zóna 
Rusavy, v části toku Rusava (úsek od 18,140 
km do 23,323 km), vyhlášeno formou OOP ze 
dne 15.04.2016. KÚ ZK, odborem životního 
prostředí a zemědělství - z něj vyplývá požadavek 
na zapracování záplavového území do ÚP 
Jankovice 

o Respektováno, záplavové území včetně 
aktivní zóny záplavového území na vodním 
toku Rusava bylo zakresĺeno jako nový limit. 

Dne 15.4.2015 vláda České republiky 
projednala a usnesením č. 276/2015 schválila 
dokument Aktualizace č. 1 Politiky územního 
rozvoje. Doposud platná Politika ČR 2008 
přestala v měněných částech platit a platí již 
Politika územního rozvoje ČR ve znění 
Aktualizace č. 1 - z aktualizace nevyplývají žádné 
nové požadavky na zapracování 

o Z Aktualizace č.1, 2, 3 a 5 nevyplývají 
žádné požadavky.  

Zastupitelstvo Zlínského kraje vydalo 
usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 05.11.2018 
aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje 
Zlínského kraje s nabytím účinnosti dne 
27.11.2018. 

o Z aktualizace č.2 nevyplývají žádné 
požadavky. 

Byl zpracován dokument Studie proveditelnosti 
k realizaci přírodně blízkých protipovodňových 
opatření na území Mikroregionu Holešovsko 
(zpracovatel Ekotoxa s.r.o., červen 2015) – 
dokument obsahuje opatření, která lze realizovat v 
rámci stávajícího územního plánu 

o Nejsou navrhována opatření, tato opatření 
lze realizovat v rámci podmínek ploch 
s rozdílným způsobem využití dle platného 
ÚP. 
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Nabyl platnost Národní plán povodí Dunaje a 
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu – z 
dokumentu nevyplývají žádné konkrétní požadavky 
na zapracování 

o Respektováno. 

Územní plán Jankovice nabyl účinnost 
29.12.2014. Po tomto datu byly vydány a nabyly 
účinnost územní plány sousední obce Bystřice 
pod Hostýnem a Holešov. Územní plán 
Jankovice je v souladu s územními plány 
navazujících obcí. Je zajištěna návaznost 
záměrů, které v Územním plánu Jankovice 
přesahují na sousední katastrální území 
(zejména prvků ÚSES a prvků technické a 
dopravní infrastruktury). 

o Respektováno. 

Provedena aktualizace katastrální mapy o Územní plán byl uveden do souladu 
s aktuální katastrální mapou. Podstatné 
úpravy jsou vymezeny v rámci dílčí změny 
č. L1, L16-L18. 

 
A.3 Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území: 
 
Od doby vydání územního plánu do vyhotovení 
této zprávy nebyly zjištěny či zaznamenány 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 

o Bez požadavků. 

 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 
podkladů  

požadavky řešení v ÚP 

Ke dni 31.12.2016 byla zpracována čtvrtá úplná 
aktualizace Územně analytických podkladů 
(dále ÚAP) pro území obce s rozšířenou 
působností Holešov, jehož součástí je i obec 
Jankovice. Úplná aktualizace byla pořízena dle 
§ 28, zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon). 

o Respektováno a aktualizováno dle platných 
ÚAP 2020. 

Dle údajů poskytnutých Ministerstvem obrany 
ČR, Agenturou hospodaření s majetkem, 
Odborem územní správy majetku Brno v rámci 
aktualizace ÚAP 2014 se správní území obce 
Jankovice již nenachází v zájmovém území 
ochranného pásma radiolokačního zařízení 
Ministerstva obrany 

o respektováno 

Vyhlášené záplavové území toku Rusavy 
zasahuje do zastavěného území obce 
Jankovice a do zastavitelné plochy pro bydlení 
(BI-2) 

o Změnou č.1 je upraven rozsah zastavitelné 
plochy BI-2. 
 

 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
C.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR) 
Viz kap.2 textové části Odůvodnění. 
 

C.2 Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) 

Viz kap.2 textové části Odůvodnění. 
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C.3 Vyhodnocení souladu s rozvojovými programy a koncepcemi Zlínského kraje 
požadavky řešení v ÚP 

Územní plán Jankovice byl vydán v souladu s 
rozvojovými dokumenty Zlínského kraje. 

o  

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020, 
schválená Zastupitelstvem ZK dne 18.12.2013, 

• usn.č. 0237/Z10/13 

o V obecné rovině respektováno. 

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
ZK pro obce Kroměříž, schválená Zastupitelstvem 
ZK dne 23.4.2018, usn.č. 0331/Z12/18 

o Byla zpracována změna č. 85 Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského 
kraje – část kanalizace obce Jankovice, 
schválená Krajským úřadem Zlínského 
kraje dne 18. 2. 2021 (usnesení ZZK č. 
0063/Z03/21 z 15. 2. 2021), která byla 
zapracovaná do řešení změny č.1 ÚP 
Jankovic 

• Aktualizace Generelu dopravy ZK o V obecné rovině respektováno. 

• Územní energetická koncepce ZK o V obecné rovině respektováno. 

• Plán odpadového hospodářství ZK o V obecné rovině respektováno. 

• Koncepce snižování emisí ovzduší ZK, jehož 
součástí je Územní energetická koncepce ZK 

o V obecné rovině respektováno. 

• Koncepce a strategie ochrany přírody a 
krajiny ZK 

o V obecné rovině respektováno. 

• Krajinný ráz Zlínského kraje o V obecné rovině respektováno. 

• Studie ochrany před povodněmi na území 
ZK 

o V obecné rovině respektováno. 

• Koncepce rozvoje cyklodopravy na území 
ZK 

o V obecné rovině respektováno. 

Nabyl platnost Národní plán povodí Dunaje a 
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu - z 

• dokumentu nevyplývají žádné konkrétní 
požadavky na zapracování 

o V obecné rovině respektováno. 

Některé dokumenty byly aktualizovány, proto v 
rámci změny územního plánu bude 
vyhodnoceno a prověřeno, zda je územní plán v 
souladu s aktuálními platnými dokumenty. 
Například zapracovat požadavek vyplývající z PRVK 
ZK - přeložka trasy vodovodního přivaděče, do 
souladu s ÚP. 

o Respektováno. 

 
Změna č.1 je v souladu s rozvojovými programy a koncepcemi Zlínského kraje. Požadavky, 
vyplývající z Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ZK jsou respektovány. 

D. Prokazování nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a 
vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 
3 stavebního zákona 
Závěrem lze konstatovat, že obec Jankovice nemá potřebu na základě výše uvedených 
faktorů navrhovat další nové rozvojové plochy pro bydlení, nýbrž spíše postupně realizovat 
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zástavbu v rozsahu navržených ploch, jelikož stávající návrhové plochy se jeví jako dostatečné. 
Splněno viz textová část odůvodnění kap.12. 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, včetně požadavků 
na zpracování a podmínek pro posouzení variant řešení, případně pro 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. 

 E1. 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: 

požadavky  

• Vyhodnotit soulad územního plánu s PUR 
ČR, ve znění Aktualizace č. 1. 

o Splněno viz kap.2 textové části Odůvodnění. 

• Vyhodnotit soulad územního plánu se ZÚR 
ZK ve znění Aktualizace č. 2. 

o Splněno viz kap.2 textové části Odůvodnění 

• Vyhodnotit soulad územního plánu s 
rozvojovými krajskými dokumenty. 

o Splněno viz kap.13. C.3 textové části 
Odůvodnění. 

• Aktualizovat limity využití území dle 
aktualizace ÚAP. 

o Respektováno viz grafická část Odůvodnění.  

• Zohlednit případné požadavky vyplývající z 
širších vztahů v území 

o Splněno viz grafická část dokumentace – 
Koordinační výkres P4-1-2 

 

E1.1  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch. 
požadavky  

• Zachovat stávající urbanistickou koncepci o Respektováno. 

• Aktualizovat zastavěné území obce v 
souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona 

o Zastavěné území je aktualizováno 
k 15.2.2021 

• Zapracovat vyhlášené záplavové území z 
nadřazené dokumentace ZUR ZK. 

o Zapracováno viz grafická část Odůvodnění. 

V souvislosti s vyhlášeným záplavovým územím 
vypustit část zastavitelné plochy BI-2 
• a změnit jí na plochu zemědělskou (Z). 

o Splněno viz textová a grafická část- změna 
L07. 

• Prověřit požadavek obce na vymezení plochy 
pro sběrný dvůr 

o Splněno viz textová a grafická část - změna 
L08. 

• Prověřit požadavek obce na vymezení 
pozemku p.č. 1718 do plochy OS 

o Splněno viz textová a grafická část - změna 
L06. 

• Požadavek na úpravu regulativů pro plochu 
občanského vybavení (O), u objektu 
občanské vybavenosti č.p. 62, na pozemku 
p.č. st. 76, za účelem zřízení sociálních bytů 
pro seniory. 

o Splněno viz textová část kap.F2.. 

• Zastavěné plochy vymezit jako stávající 
(upravit textovou i grafickou část územního 
plánu, např. BI-3). 

o Splněno viz textová a grafická část – např. 
změna L04. 

Vymezit pozemky p.č. st. 91/2 a část pozemku 
p.č. 2940 do plochy občanského 
• vybavení. 

o Splněno viz textová a grafická - změna L05. 

Vymezit jako stávající plochy i případné další 
plochy, které budou v době zpracování změny 
prokazatelně realizovány. 

o Splněno viz grafická část územního plánu  

Plochy pro vedení sítí technické infrastruktury 
vymezené mimo zastavěné území vyjmout ze 
zastavitelných ploch. 

o Splněno viz grafická část územního plánu 
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požadavky  

Požadavek obce, aby vymezená část územního 
plánu Jankovice (pro zastavitelné plochy BI-6 a 
BI-7), byla pořízena s prvky regulačního plánu 
(prostorové a architektonické podmínky, 
stavební čára, podlažnost, výška, sklon střechy, 
atd.) 

o Splněno viz textová část kap.F2.. 

• Do změny územního plánu doplnit a 
zapracovat „definici pojmů“ 

o Doplněno do textové části Odůvodnění 

Prověřit případně upravit podmínky funkčního 
využití ploch. Podmínky využití upravit v 
souvislosti s novelou stavebního zákona, 
zejména prověřit podmínky využití v 
nezastavěném území v souvislosti s § 18 odst. 5 
stavebního zákona. 

o Splněno 

 
E1.2   Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejích změn 

požadavky  

Prověřit, případně zapracovat požadavek 
vyplývající z PRVK ZK - přeložka trasy 
vodovodního přivaděče, do souladu s ÚP. 

o respektováno, trasa byla vymezena v rámci 
platného ÚP. 

 
E1.3   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 
 

požadavky  

Prověřit navržená opatření ve Studii 
proveditelnosti k realizaci přírodně blízkých 
protipovodňových opatření na území 
Mikroregionu Holešovsko (zpracovatel Ekotoxa 
s.r.o., červen 2015) a v případě potřeby 
zapracovat do změny. 

o Nejsou navrhována opatření, tato opatření 
lze realizovat v rámci podmínek ploch s rozdílným 
způsobem využití dle platného ÚP. 

Prověřit a upravit podmínky využití ploch v 
nezastavěném území (v souladu s novelou 
stavebního zákona, účinnou od 1.1.2018) v 
souvislosti s § 18 odst. 5 stavebního zákona – 
vč. doplnění odůvodnění vyloučených staveb. 

o Splněno 

 

E2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit  

 

požadavky řešení v ÚP 

Obec nemá žádné požadavky na vymezení 
územních rezerv. 

o respektováno 

 

E3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.  

 

požadavky řešení v ÚP 

V případě, že pozemky nebudou ve vlastnictví 
obce bude předkupní právo ponecháno a 
textová i grafická část upravena dle aktuálního 
mapového podkladu. 

o Splněno viz textová část kap.H 
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E4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci  

 

požadavky řešení v ÚP 
• Obec nemá žádné požadavky. o splněno viz textová část územního plánu 

kap. J 

 

E.5. Případný požadavek na zpracování variantního řešení  

 

požadavky řešení v ÚP 

• Obec nemá požadavky na zpracování 
variant změny. 

o respektováno 

 

E.6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho  

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Splněno viz dokumentace. 
požadavky řešení v ÚP 

Změna územního plánu bude zpracována v 
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění, s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti v platném znění, vyhláškou č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území v platném znění a s ostatními 
souvisejícími platnými předpisy. 

o  

Změna územního plánu bude respektovat 
uspořádání Územního plánu Jankovice včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

o  

Změna bude zpracována v rozsahu měněných 
části a bude obsahovat: 

o  

 
E.7.  Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území. 

požadavky řešení v ÚP 

V řešeném území se nenachází žádná evropsky 
významná lokalita nebo ptačí oblast. 

o Respektováno. 

Nepředpokládají se žádné záměry, které by 
podléhaly vyhodnocení vlivu na životní prostředí. 

o Respektováno. 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území nebude 
zpracováno. 

o Respektováno. 
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F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního 
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

požadavky řešení v ÚP 

Ve správním území obce Jankovice se 
nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí 
oblast (NATURA 2000). Ze zprávy o 
uplatňování územního plánu nevyplývají žádné 
požadavky na změnu územního plánu, které by 
mohly vést k požadavku posouzení vlivu na 
životní prostředí. 

o Respektováno. 

V rámci projednání této Zprávy Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, odd. ochrany přírody a krajiny 
vydal stanovisko č.j. KUZL 29442/2019, ze dne 
ze dne 10.5.2019, v němž je uvedeno, že 
uvedená koncepce nemůže mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými záměry nebo 
koncepcemi významný vliv na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti. 

o Respektováno. 

V rámci pořízení změny územního plánu tedy 
nebude zpracováno vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. 

o Respektováno. 

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, 
je-li zpracování variant vyžadováno 

požadavky řešení v ÚP 

Variantní řešení není požadováno.  o Respektováno. 

 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností 
uvedených pod písmeny b) až e) vyplyne potřeba změny, která podstatně 
ovlivňuje koncepci územního plánu 

požadavky řešení v ÚP 

Není stanoven požadavek na zpracování 
nového územního plánu. Potřeba pořízení 
nového územního plánu ze zprávy o 
uplatňování nevyplývá..  

o respektováno 

14.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení  

Změna č.1 ÚP nevyvolá žádné záležitosti, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje 
Zlínského kraje.  
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15.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené 
k plnění funkce lesa (PUPFL)  

 

15.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond 

POUŽITÁ METODIKA 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond je provedeno ve smyslu 
zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 271/2019 Ministerstva životního prostřední, kterou se stanovují 
postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Přiřazení jednotlivých tříd ochrany 
kódům BPEJ respektuje vyhlášku č. 48/2011 Sb. 

Při vyhodnocení jednotlivých lokalit byla použita katastrální mapa za jednotlivé katastry. Kvalita 
zemědělské půdy byla určena dle podkladu BPEJ poskytnutých z územně analytických podkladů 
ORP Luhačovice. 

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (pouze II. třída) 
jsou v území zastoupeny v poměrně malém rozsahu, a to hlavně v nivních partiích toků. 

V souladu s platnou legislativou je u záměrů, které zasahují do II. třídy ochrany provedeno 
zdůvodnění, které prokazuje vyšší veřejný zájem na změně využití území, než na ochraně 
zemědělské půdy I. nebo II. třídy ochrany. 

ZPŮSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ČÁSTI 
DOKUMENTACE, PŘEDMĚT ZMĚNY Č. 1, ÚDAJE O CELKOVÉM ÚHRNU ZÁBORU ZPF 
Návrhové lokality jsou v grafické části očíslovány a označeny příslušným identifikátorem plochy 
s rozdílným způsobem využití. Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského 
půdního fondu – zastavitelné plochy. 

Změnou č.1 ÚP dochází k navýšení návrhových ploch o: 

• o jednu plochu občanského vybavení   L06 (62) 

• o dvě plochy technické infrastruktury L08 (63), L09 (64) 

• o dvě plochy krajinné zeleně L11 (66), L12 (65) 

 

Souhrnné údaje o navýšení záboru ZPF změnou č.1 ÚP je uveden v tab. č. 2 této kapitoly. 
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tab. 1. Odůvodnění ploch, které navyšují zábor ZPF: 

ozn. zm
ěny 

P
locha zm

ěny 

Z
p
ůsob 

využití 
plochy 

T
řída 

ochrany 
Z

P
F

 

popis 
dílčích 

zm
ěn 

O
d
ůvodn

ění 

L06 62 OS II,. III. 

Stav Z se mění na návrhovou 
zastavitelnou plochu OS č.62 
a stav Z*. 

Plocha č.62 a stávající plocha 
OS vytvoří podmínky pro 
možnost realizace sportovně 
relaxačního areálu včetně 
budovy se zázemím pro areál, 
občerstvení, klubovnu a 
knihovnu. Podkladem je 
architektonická studie „ 
Sportovně relaxační areál 
v Jankovicích“ (Solicite s.r.o 
3/2020). Zájmem obce je vytvořit 
pro své občany kvalitní prostředí 
pro volnočasové aktivity. 

L08 63 T* - 
Část stávající plochy P* se 
mění na návrhovou 
zastavitelnou plochu T* č.63.   

Nejedná se o zábor ZPF, plocha 
je vymezena na nezemědělské 
půdě. 

L09 64 TV II. 

Stav Z a stav K se mění na 
návrhovou zastavitelnou 
plochu TV č. 64. 

 

Na základě schválené změny 
č.85 Plánů rozvoje vodovodů a 
kanalizací Zlínského kraje – část 
kanalizace obce Jankovice dne 
15.2.2021 č.0063/Z03/21 
dochází ke změně koncepce 
odkanalizování. Obec bude na 
svém správním území realizovat 
kořenovou čistírnu odpadních 
vod. 

Značná část plochy se nachází 
na nezemědělské půdě. 

L11 66 K II. 

Stav Z a část návrhové 
plochy TV č.22 se mění na 
návrhovou plochu K č.66.  

 

Na základě urovnání 
majetkoprávních vztahů se mění  
poloha dílčí části 
nadregionálního biokoridoru 
NRBK K 152 a vymezuje se 
plocha K č.66. 

L12 65 K II. 

Stav Z  se mění na 
návrhovou plochu K č.65 
s překryvnou funkcí 
návrhového nadregionálního 
biokoridoru a na stav K se 
přidává překryvná vrstva 
stavového nadregionálního 
biokoridoru. Část návrhové 
plochy K č.36 se mění na 
návrhovou plochu K č.65. 
 

Na základě urovnání 
majetkoprávních vztahů se mění  
poloha dílčí části 
nadregionálního biokoridoru 
NRBK K 152 a vymezuje se 
plocha K č.65. Změna polohy je 
vhodná i z hlediska 
urbanistického, kdy po realizaci 
NRBK dojde k žádoucímu 
odclonění výrobního areálu. 

 

 

Změnou č.1 ÚP se upravuje počet návrhových ploch pro bydlení  

• Z důvodu realizace je plocha pro bydlení L04(3) vymezena jako stav.  
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• Na základě vyhlášeného záplavového území (nadřazená dokumentace ZUR ZK).se ruší 
značná část plochy pro bydlení BI L07 (67). 

ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 
Plochy areálů jsou respektovány a nejsou předmětem zm. č. 1. 

USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
V řešeném území jsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), jsou respektovány a 
zapracovány do zm. č. 1 ÚP. 

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 
Změna č. 1 nenavrhuje opatření nebo plochy, které by měly vliv na změnu ekologické stability 
území. Navržené plochy K (65 a 66) vytvářejí podmínky pro zvyšování ekologické stability území. 

SÍŤ ZEMĚDĚLSKÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 
Navrhovaná změna č. 1 nesnižuje přístup do krajiny nebo jiným způsobem neomezuje prostupnost 
území. Dílčí změna L03 uvedla hlavní komunikaci do souladu se skutečným stavem a zrušila se tak 
plocha č. 8. 

INVESTICE DO PŮDY 
V řešeném území jsou realizovány velkoplošné odvodňovací systémy. Dopad do nově navržených 
ploch je uveden v tabulce na konci kapitoly. 

DOSAVADNÍ VYUŽITÍ PLOCH NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A ENKLÁV ZPF V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
Nezemědělská půda byla plně využita v rámci plochy č. 36 (L08) pro realizaci sběrného dvora. 

VYUŽITÍ PLOCH ZÍSKANÝCH ODSTRANĚNÍM BUDOV A PROLUK 
V rámci změny č. 1 nedochází k využití ploch k odstranění budov a proluk. 

DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA USPOŘÁDÁNÍ PLOCH ZPF, KTERÝM BY MĚLA BÝT 
S OHLEDEM NA § 2 ZÁKONA Č. 114/1992 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ CO NEJMÉNĚ NARUŠENA 
KRAJINA A JEJÍ FUNKCE 
Změnou č. 1 v rámci dílčích změn L11 – L15 dochází k posunu nadregionálního biokoridoru do 
polohy, která vytváří podmínky pro optimálnější obhospodařování půdního bloku. Změnou č. 1 není 
měněna mimo tyto plochy organizace a uspořádání zemědělské půdy, není narušena krajina nebo 
její funkce. 

OVLIVNĚNÍ HYDROLOGICKÝCH A ODTOKOVÝCH POMĚRŮ A STÁVAJÍCÍCH MELIORAČNÍCH 
ZAŘÍZENÍ V ÚZEMÍ 
Řešením změny č. 1 územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických 
a odtokových poměrů.  

KVALITA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY DLE BPEJ A TŘÍD OCHRANY 
Je uvedena v přiložené tabulkové části – na konci kapitoly. Zařazení BPEJ do tříd ochrany 
odpovídá vyhl.48/2011 Sb. v platném znění. 

ETAPIZACE VÝSTAVBY 
Není navržena. 

ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ V POROVNÁNÍ S JINÝMI MOŽNÝMI 
VARIANTAMI  
Řešení změny č. 1 nebylo vymezeno variantně. Navrhované dílčí změny vycházejí ze Zprávy o 
uplatňování ÚP Jankovice v uplynulém období 2014 - 2018 a samostatného požadavku na změnu 
funkčního využití pozemku. Odůvodnění je součástí tabulky č. 1 a další odůvodnění řešení změny 
č. 1 je uvedeno v kap. C. 



tab. č. 2 Tabelární souhrn ploch navržených zm. č. 1 s dopadem do ZPF: 
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62 OS 0,3686   0,3686     0,2503 0,1183     0,3686   ne   

suma OS 0,3686 0 0,3686 0 0 0,2503 0,1183 0 0 0,3686 0     

63 T* 0,0638                   0,0638 ne 
nejedná se o 

zábor ZPF 

suma T* 0,0638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0638 0   

64 TV 0,4942   0,2779     0,2779       0,2779 0,2163 ne   

suma TV 0,4942 0 0,2779 0 0 0,2779 0 0 0 0,2779 0,2163     

65 K 0,582 0,582       0,582       0,582   ne   

66 K 0,1183 0,1183       0,1183       0,1183   ne   

suma K   0,7003 0,7003 0 0 0 0,7003 0 0 0 0,7003 0     

Celková suma 1,6269 0,7003 0,6465 0 0 1,2285 0,1183 0 0 1,3468 0,2801     

 

Všechny navržené plochy jsou v k. ú Jankovice. 

Změnou č. 1 ÚP je zábor ZPF navýšen o 1,35 ha. 



15.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Změnou č. 1 není navrženo řešení, které rozšiřuje zábor ploch PUPFL nad rámec schváleného ÚP. 

16.  Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich 
vymezení                 

VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU 

Jsou součásti kapitoly F.2 textové části územního plánu. 

Zastavitelné plochy BI 6 a BI 7: 

- stavební čára – 8 m od hranice veřejného prostranství 

- na hlavních stavbách sedlová střecha (bez valeb a polovaleb), na doplňkové zástavbě 
(garáže, hospodářské budovy, atd.) střecha pultová nebo rovná 

- štítová orientace staveb 

- nejsou povoleny prvky pseudoslohů (např. arkýře, věžičky, rizality a historizující styly), 

sklon střechy 35° - 45° 

maximální výška okapové hrany 5,5 m nad upraveným terénem, 

- maximální výška hřebene sedlové střechy 8 m nad upraveným terénem, 

- maximální výška oplocení do ulice 1,4 m od upraveného terénu,- oplocení lehké, 
transparentní (není přípustné plné oplocení např. zděné, plechové atd.) 

- oplocení ostatních částí pozemků drátěné, maximální výška podezdívky 50 cm 

Tyto prvky regulačního plánu jsou stanoveny ohledem na okolní zástavbu a sjednocení celkového 
charakteru zástavby v nové lokalitě. 

17.  Text územního plánu s vyznačením změn                                  

Změny jsou uvedeny v příloze P3-2 Text s vyznačením změn. 

18.  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění                            

Bude doplněno po veřejném projednání.  

19.  Vypořádání připomínek                                                                

Bude doplněno po veřejném projednání.  

20.  Přehled změn v návrhu změny č. 1 po společném jednání       

Bude doplněno po společném jednání.  


