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B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

_________________________________________________________________________________ 

I. Textová část územního plánu s vyznačením změn 

(Modrý přeškrtnutý text se vypouští, červený text se nově vkládá) 

 

A.1. ÚZEMNÍ PLÁN – TEXTOVÁ ČÁST 

1. Vymezení zastavěného území 

Rozsah území řešeného Územním plánem Kostelec u Holešova je vymezen hranicí správního úze-

mí obce, které je tvořeno dvěma katastrálními územími: Kostelec u Holešova a Karlovice u Holešova. 

V řešeném území se k 15.11.2020 vymezuje 22 zastavěných území. 

V katastrálním území Kostelec u Holešova byla k 15.12.2008 vymezena 23 zastavěná území a v 

katastrálním území Karlovice u Holešova jedno zastavěné území. 

Hranice zastavěného území je znázorněna ve výkresech: A.2.1. Výkres základního členění území a 

A.2.2. Hlavní výkres grafické části A.2 Územního plánu (dále také jen Územního plánu) a výkresech: 

B.2.2 Koordinační výkres, B.2.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, B.2.4 Dopravní a 

Technická infrastruktura – energetika, spoje, B.2.5 Technická infrastruktura – vodní hospodářství a 

B.2.6 Koncepce uspořádání krajiny grafické části B.2. Odůvodnění územního plánu (dále také jen 

Odůvodnění).  

 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

2.1. Hlavní záměry rozvoje  

 Základní podmínkou dalšího rozvoje je respektování stávajícího typu osídlení a historického půdo-

rysu obce se zachovanou stávající zástavbou. 

 Urbanistická kompozice je podřízena funkčnímu zónování sídla, konfiguraci terénu a především 

podmínkám území. 

 Jsou respektovány a rozvíjeny přírodní a kulturní hodnoty území 

 V řešení jsou zohledněny výhledové záměry bytové výstavby, rekreace, občanské a technické 

vybavenosti, výroby, dopravy a dalších funkčních složek v území. 

 Řešení vytváří nové podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí a zajištění všestranného rozvoje a 

prosperity. 

 Respektovat stávající typ osídlení a historický půdorys obce jako základní podmínku dalšího 

rozvoje obce a jeho správního území. 

 Urbanistickou kompozici podřizovat funkčnímu zónování obce, konfiguraci terénu a dalším 

podmínkám území. 

 Při dalším rozvoji území musí být respektovány a rozvíjeny přírodní a kulturní hodnoty území. 

 Při dalším rozvoji území musí být zohledněny hlavní záměry bytové výstavby, občanského vyba-

vení, rekreace, výroby a dalších funkčních složek v území. 

 Rozvoj pracovních příležitostí. 

 Vytváření plnohodnotného venkovského prostředí s doplňkovými rekreačními aktivitami. 

 Zajištění protipovodňové ochrany území  



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC U HOLEŠOVA – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

2 

2.2. Hlavní cíle rozvoje  

 Jsou stanoveny hlavní rozvojové plochy pro bydlení a rekreaci 

 Je navrženo rozšíření ploch občanského vybavení. 

 Je navrženo posílení nabídky vhodných strukturovaných pracovních příležitostí i pro menší firmy. 

 Řešení umožňuje zajištění dostatečné a diverzifikované nabídky vhodných stavebních pozemků pro 

individuální bydlení. 

 Jsou vytvořeny optimální podmínky pro vytváření plnohodnotného venkovského prostředí s doplň-

kovými rekreačními aktivitami, zejména pro každodenní rekreaci, včetně dobudování sítě cyklotras 

 Je navrženo posilování trvale udržitelného rozvoje území, plochy pro realizaci chybějících prvků 

ÚSES a tvorba krajiny. 

 Rozvoj obytné funkce formou individuálního a smíšeného bydlení. 

 Stabilizace a rozvoj výrobní funkce ve stávajících výrobních areálech. 

 Doplnění stávající a realizace nové dopravní a technické infrastruktury. 

 Vytvoření podmínek pro zakládání nových volně přístupných sportovních a relaxačních ploch 

doplňujících obytné území. 

 Vytvoření podmínek pro protierozní a protipovodňovou ochranu řešeného území. 

 Stabilizace a doplnění ploch územního systému ekologické stability (ÚSES). 

 Posilování udržitelného rozvoje území a tvorba krajiny. 

 Zvýšení prostupnosti krajiny. 

 

2.3. Hlavní zásady prostorového řešení 

 Rozvoj obce na nových plochách je řešen zejména v souladu s potřebami a rozvojem obce a s ohle-

dem na životní prostředí a ekologickou únosnost území. 

 Navržené řešení plně respektuje dochovanou urbanistickou strukturu původního jádra obce. 

 Ve volné krajině jsou navrženy plocha pro agroturistiku a plocha pro telekomunikační zařízení. 

 V jihovýchodní části řešeného území je navržena nová vodní plocha. 

 V řešení je uplatněn princip účelné arondace jednotlivých funkčních ploch, s cílem zamezování 

dílčích kolizí mezi jednotlivými funkcemi. 

 Do územního plánu je zapracován revidovaný a aktualizovaný územní systém ekologické stability 

včetně úpravy hranice nadregionálního biocentra Kostelecké polesí. 

 Rozvoj správního území obce na nových plochách řešit zejména v souladu s jeho dlouhodobými 

potřebami a s ohledem na životní prostředí a ekologickou únosnost území.  

 Plně respektovat dochovanou urbanistickou strukturu původních jader jednotlivých místních částí. 

 Pro stabilizaci stávající a rozvoj nové zástavby realizovat navrženou dopravní infrastrukturu 

zajišťující efektivní dostupnost a dopravní obsluhu zástavby a všeobecnou prostupnost území. 

 Uplatňování principu účelné organizace jednotlivých funkčních ploch, s cílem eliminace dílčích 

kolizí mezi jednotlivými funkcemi. 

 Nevytvářet žádné nové samoty. 

 Prostorový rozvoj obce musí respektovat cílovou kvalitu krajiny, jíž je krajina zemědělská 

intenzivní. 

 Vytvoření spojité a funkční sítě územního systému ekologické stability (ÚSES). 

 Doplnění integrálního provázání všech prvků zeleně, zejména v návaznosti na stávající segmenty 

zeleně, prvky ÚSES, protierozní a protipovodňovou ochranu území. 

 Rozdělení nadměrných bloků zemědělské půdy, minimalizace erozní ohroženosti půdy, udržení di-

verzity využití území, doplnění a rozšíření systému krajinné zeleně zvyšující retenci vody v krajině.  
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3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

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

3.1. Návrh urbanistické koncepce 

Základním cílem územního plánu je zajištění optimálního rozvoje řešeného území a vytvoření pod-

mínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude spočívat ve vyváženém vztahu pod-

mínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. 

Nová obytná výstavba je v části Kostelec u Holešova přednostně směřována do proluk ve stávající 

zástavbě. V místní části Kostelec jsou to plochy 1, 3, 5, 8, 9. V části Karlovice jsou to plochy 13, 14 a 

15. S ohledem na poměrně kompaktní charakter zástavby obce, je část navržených ploch umisťována 

také na její okraje. V Kostelci se jedná se o nové lokality na západním (plocha 2), severním (plochy 4, 

6 a 79), severovýchodním (plochy 7 a 27) a východním (plochy 10 a 11) okraji obytné zástavby. 

V Karlovicích se jedná o plochu 16 na východním okraji obce. Nově navrhovaná zástavba by zde měla 

být zásadně oboustranná. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu jsou i nadále v 

části starší zástavby, která by měla být rekonstruována a modernizována. 

Územní plán jednak stabilizuje stávající plochy občanské vybavenosti, jednak navrhuje jejich 

rozšíření. Je navrženo rozšíření sportovního areálu (18) severně od Kostelce a místního hřbitova (68). 

Návrh řešení stabilizuje stávající areál zemědělské výroby. Navržený regulativ zde umožňuje pro-

vozování jak zemědělské, tak nezemědělské výroby. Vzhledem k tomu, že stávající areál má ještě ně-

které volné objekty a plochy, je možné uvažovat o jeho intenzifikaci se záměrem umístění průmyslové 

nebo přidružené výroby. Menší živnostenské provozovny, které nebudou mít negativní vliv na své 

okolí, mohou být umísťovány i v obytné zástavbě. V návaznosti na stávajícího výrobní areál firmy 

VAM na severním okraji obce je navržena plocha (28) pro jeho částečné rozšíření.  

V návaznosti na stávajícího oblast individuální rekreace severovýchodně od obce v lokalitě Hrádky 

jsou navrženy dvě nové plochy (22, 23) pro individuální rekreaci a severovýchodně od Kostelce je 

navržena plocha pro agroturistiku (29). 

Do řešení územního plánu jsou částečně zapracovány prvky územního systému ekologické stability 

(ÚSES) vymezené v předešlých územně plánovacích podkladech a dokumentacích, které byly aktuali-

zovány a částečně rozšířeny. Navrženým řešením je dán základ pro integrální provázání všech prvků 

zeleně v návaznosti na stávající části a segmenty zeleně a prvky ÚSES.  

Intenzivní zemědělské využívání se v jižní a severozápadní části řešeného území velmi negativně 

projevuje na míře dochovanosti krajinného rázu, omezené prostupnosti krajiny a především nízké eko-

logické stabilitě území., kde se velmi silně projevuje větrná i vodní eroze. Proto je navržena ochrana 

stávajících a zakládání nových ekologicky stabilních porostů a liniových prvků zeleně vytvářejících 

jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí.  

Navrženým rozvojem území nesmí dojít k dalšímu narušení či zhoršování stávajícího krajinného 

rázu. Dosud nezastavěné krajinné horizonty nesmí být narušovány výstavbou vertikálních dominant, 

kteé mohou mít negativní vliv na dochovaný krajinný ráz. Proto jsou navržena ochranná pásma vý-

namě se uplatňujících krajinných horizontů, v nichž je nepřípustná realizace vertikálních dominant. 

Řešením územního plánu nejsou dotčeny kulturní hodnoty území. Stávající památkově chráněné 

objekty i urbanisticky významné prostory v interiéru obce, musí být i nadále plně respektovány. 

egativní vliv na urbánní hodnoty zastavěného území ale může mít navržená plocha pro agroturistiku, 

která se významně projevuje z některých dálkových pohledů. 
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Základním cílem územního plánu je zajištění optimálního rozvoje řešeného území a vytvoření pod-

mínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude spočívat ve vyváženém vztahu pod-

mínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. 

 Z hlediska urbanistické koncepce je řešení území rozděleno do dvou místních částí, které nejsou 

vzájemně propojeny a mají odlišný charakter a urbanistickou strukturu. 

 Místní část Kostelec u Holešova bude mít charakter smíšené polyfunkční obytné zóny s význam-

nějším zastoupením výrobní funkce. 

 Místní části Karlovice budou mít charakter obytné zóny, doplňovaných rekreační funkcí. 

 Nová obytná výstavba je v jednotlivých místních částech přednostně směřována do proluk ve 

stávající zástavbě. S ohledem na stávající kompaktní charakter zástavby, je ale převážná část 

navržených ploch umisťována na její okraje. Největší plochy pro bydlení jsou umisťovány v místní 

části Kostelec u Holešova. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu jsou i 

nadále v části starší zástavby, která by měla být rekonstruována a modernizována. Jako optimální 

cílová velikost obce Kostelec u Holešova je uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 1100 

obyvatel. 

 Je uvažováno rozšíření občanského vybavení. 

 Stávající plochy výroby zůstávají stabilizovány. Není uvažováno s extenzivním rozvojem výrobní 

funkce. Malé živnostenské provozovny, které nebudou mít negativní vliv na své okolí, mohou být 

umísťovány i v obytné zástavbě. 

 Rodinná rekreace bude mít v řešeném území i nadále významné zastoupení, zejména ve stávajících 

rekreačních lokalitách. 

 Na jihovýchodním okraji řešeného území je navržena plocha pro realizaci malé vodní nádrže. 

 Součástí řešení územního plánu je aktualizovaná koncepce územního systému ekologické stability 

(ÚSES). Navrženým řešením je dán základ pro integrální provázání všech prvků zeleně v návaz-

nosti na stávající části a segmenty zeleně a prvky ÚSES. Územní plán současně vytváří a stanovuje 

vhodné podmínky pro efektivní řešení protierozních opatření a opatření umožňující stávající 

ochranu a budoucí tvorbu krajinného rázu.  

 Navrženým rozvojem (urbanizací) území, nesmí dojít k dalšímu narušení či zhoršování stávajícího 

krajinného rázu. 

 

3.2. Návrh urbanistické kompozice 

 Urbanistickou kompozici přizpůsobovat konfiguraci terénu, celkovému umístění sídla, stávající 

výškové hladině zástavby, funkčnímu zónování a dalším determinujícím podmínkám území. 

 Při dalším rozvoji území musí být plně respektovány a rozvíjeny přírodní a kulturní hodnoty území. 

 Při vlastní realizaci navržené zástavby plně respektovat dochovanou sídelní strukturu (urbanistická 

stopa a krajinná matrice), nová zástavba (objekty) musí vycházet z charakteru původní zástavby, 

musí respektovat tradiční (historickou) a půdorysnou strukturu sídla a musí být přizpůsobena 

stávající/existující okolní zástavbě.  

 Respektovat urbanistické osy území, jimiž jsou silnice II. a III. třídy procházející zastavěným 

územím jednotlivých místních částí. 

 Zajišťovat ochranu siluety jednotlivých místních části obce. 

 Je žádoucí zajištění ochrany a nezhoršování dochovaného krajinného rázu, zejména formou další 

intenzifikace zemědělské velkovýroby na produkčních plochách zemědělského půdního fondu. 

Není žádoucí zvětšování a další scelování ploch velkovýrobně obhospodařovaného zemědělského 

půdního fondu. 

 Dosud nezastavěné krajinné horizonty nesmí být narušovány výstavbou vertikálních dominant, 

které mohou mít negativní vliv na dochovaný krajinný ráz. Územním plánem se vymezují plochy 

významně se uplatňujících pohledových horizontů regionálního a lokálního významu. 

 Není žádoucí další urbanizace krajinných horizontů, zejména v návaznosti na stávající zástavbu.  
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 V řešeném území musí být plně respektovány kulturní hodnoty území, urbanisticky významné 

prostory v interiéru obce včetně ostatních kulturně hodnotných objektů a jejich souborů. 

 Respektovat místa vyhlídek, významných a dalekých výhledů. 

 Podrobné podmínky prostorového uspořádání jsou uvedeny níže v podkapitole 6.3. Stanovení 

podmínek prostorového uspořádání. 

 

3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

Územním plánem se vymezují tyto plochy s rozdílným způsobem využití. 

Tab. A.1: Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Kostelec u 

Holešova 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Index plochy 

 Plochy BYDLENÍ  

1 Plochy bydlení hromadného BH 

2 Plochy bydlení individuálního BI 

 Plochy REKREACE  

3 Plochy rodinné rekreace RI 

4 Plochy individuální rekreace – zahrádkářská osada RZ 

 Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

5 Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost OV 

6 Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OS 

7 Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby OH 

8 Plochy občanského vybavení – plochy specifických forem občanského vybavení OX 

 Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

9 Plochy pro silniční dopravu DS 

10 Plochy dopravní infrastruktury D 

 Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

11 Plochy technické infrastruktury T* 

12 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 

13 Plochy technické infrastruktury – energetika TE 

14 Plochy technické infrastruktury – elektronické komunikace TK 

15 Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady TO.1 

 Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

16 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV 

17 Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch PZ 

 Plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

18 Plochy smíšené obytné SO 

 Plochy VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

19 Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby VD 

20 Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady VP 

21 Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu  VZ 

 Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

22 Vodní plochy a toky WT 
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 Plochy ZELENĚ  

23 Plochy sídelní zeleně Z* 

24 Plochy krajinné zeleně K 

 Plochy PŘÍRODNÍ   

25 Plochy přírodní  P 

 Plochy LESNÍ  

26 Plochy lesní L 

 Plochy ZEMĚDĚLSKÉ  

27 Plochy zemědělské Z 

28 Plochy zemědělské specifické Z.1 

 Plochy SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

29 Plochy smíšené nezastavěného území  S* 

 

3.2. Vymezení zastavitelných ploch 

Územním plánem jsou vymezovány tyto zastavitelné plochy: 

a) Plochy pro bydlení 

Tab. A.3.1. Navržené plochy pro bydlení  

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 1 0,2941 Kostelec - západ 

2 2 0,6355 Kostelec – pod vodojemem 

3 3 0,1257 Kostelec – nad řadovkami 

4 4 1,2613 Kostelec – sever 

5 5 0,1054 Kostelec – sever 

6 6 2,9749 Kostelec – severovýchod 

7 7 5,3971 Kostelec – Záhumení 

8 8 0,3950 Kostelec – severovýchod 

9 9 0,2304 Kostelec – severovýchod 

10 10 0,5095 Kostelec – severovýchod 

11 11 0,4005 Kostelec – Plachetky 

12 13 0,1958 Karlovice - jihovýchod 

13 14 0,2584 Karlovice - jihovýchod 

14 15 0,0718 Karlovice - jihovýchod 

15 16 1,1294 Karlovice - východ 

16 27 0,0343 Kostelec – severovýchod 

17 79 0,1560 Kostelec – sever 

 celkem 14,1751  

 

b) Plochy pro občanské vybavení 

Tab. A.3.2. Navržené plochy pro občanské vybavení 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Lokalita 

1 18 0,4790 Kostelec – u hřiště 

2 68 0,0692 Kostelec – u hřbitova 

 Celkem 0,5482  
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c) Plochy pro výrobu 

Tab. A.3.3. Navržené plochy pro výrobu  

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 28 0,0962 Kostelec – u fy VAM 

 Celkem 0,0962  

 

d) Plochy pro rekreaci 

Tab. A.3.4. Navržené plochy pro rekreaci  

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel 

1 22 1,3398 Hrádky 

2 23 0,7004 Hrádky 

3 29 2,3925 Pod Hrádky 

 Celkem 4,4327  

 

e) Plochy pro veřejná prostranství 

Tab. A.3.5. Navržené plochy pro veřejná prostranství  

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel 

1 21 0,4712 Uliční prostranství 

2 64 0,0510 Uliční prostranství 

3 65 0,0537 Uliční prostranství 

 Celkem 0,5759  

 

f) Plochy pro dopravu 

Tab. A.3.6. Navržené plochy pro dopravu  

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel 

1 19 0,0735 Doprava v klidu  

2 20 0,1645 Doprava v klidu 

3 66 0,4854 Účelová doprava 

4 67 0,1784 Účelová doprava 

5 71 0,1094 Doprava v klidu 

 Celkem 1,0112  

 

g) Plochy pro technickou infrastrukturu 

Tab. A.3.7. Navržené plochy pro technickou infrastrukturu 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Druh technické infrastruktury 

1 25 1,0169 Telekomunikační zařízení 
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2 62 0,8628 Vodovodní přivaděč  

3 72 1,1939 Kanalizační výtlak 

4 73 1,3095 Kanalizační výtlak 

5 74 2,2262 Kanalizační sběrač 

6 75 0,0241 Kanaliz. sběrač + vzd. ved. VN 

7 76 1,8643 Kanalizační sběrač 

8 77 0,1543 Vzdušné vedení VN 

9 78 0,4944 Vzdušné vedení VN 

 Celkem 9,1464  

 

h) Plochy pro vodní plochy 

Tab. A.3.8. Navržené plochy pro vodní plochy 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 24 0,9917 Jochy 

 Celkem 0,9917  

 

3.4. Vymezení zastavitelných ploch 

a) Plochy bydlení individuálního (BI) 

Tab. A.2: Navržené plochy bydlení individuálního 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 8 0,3793 Kostelec – severovýchod 

2 9 0,2297 Kostelec – severovýchod 

3 13 0,1932 Karlovice – jihovýchod 

4 14 0,2566 Karlovice – jihovýchod 

5 15 0,0757 Karlovice – jihovýchod 

6 16 1,1176 Karlovice – východ 

7 79 0,1333 Kostelec – sever 

8 82 0,5098 Kostelec – sever 

9 83 0,3368 Kostelec – sever 

10 84 0,4935 Kostelec – pod vodojemem 

11 86 0,5136 Kostelec – severovýchod 

12 93 1,6216 Kostelec – severovýchod 

 Celkem 5,8607  

 

b) Plochy rodinné rekreace (RI) 

Tab. A.3: Navržené plochy rodinné rekreace 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 85 0,8746 Hrádky 

2 97 0,5307 Hrádky 

 Celkem 1,4053  
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c) Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 

Tab. A.4: Navržené plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 104 0,3716 Sever – u hřiště 

 Celkem 0,3716  

 

d) Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 

Tab. A.5: Navržené plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 91 0,0343 Obec – u hřbitova 

 Celkem 0,0343  

 

e) Plochy dopravní infrastruktury (D) 

Tab. A.6: Navržené plochy dopravní infrastruktury 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel 

1 20 0,1682 Garáže 

2 88 0,1037 Účelová komunikace 

3 89 0,0899 Garáže 

4 92 0,0252 Garáže 

5 96 0,3479 Účelová komunikace 

6 98 0,0087 Účelová komunikace 

7 123 0,0817 Účelová komunikace 

 Celkem 0,8253  

 

f) Plochy technické infrastruktury (T*) 

Tab. A.7: Navržené plochy technické infrastruktury 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel 

1 75 0,0224 Vodovod, kanalizace, vedení VN 

2 115 0,0109 Vodovod, vedení VN 

3 116 0,0179 Vodovod, vedení VN 

4 125 0,0405 Vodovod, vedení VN 

5 130 0,5805 Vodovod, kanalizace, vedení VN 

 Celkem 0,6722  

 

g) Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 

Tab. A.8: Navržené plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel 

1 74 2,1880 Kanalizace 
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2 99 1,0658 Kanalizace 

3 100 0,2181 Vodovod, kanalizace 

4 101 0,0688 Vodovod 

5 120 0,7228 Kanalizace 

 Celkem 4,2635  

 

h) Plochy technické infrastruktury – energetika (TE) 

Tab. A.9: Navržené plochy technické infrastruktury – energetika 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel 

1 128 0,0356 Vedení VN 

2 131 0,0048 Vedení VN 

 Celkem 0,0404  

 

i) Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 

Tab. A.10: Navržené plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 21 0,4655 Karlovice 

2 65 0,0495 Kostelec – západ 

3 118 0,1890 Kostelec – severovýchod 

 Celkem 0,7040  

 

j) Vodní plochy a toky (WT) 

Tab. A.11: Navržené plochy vodní plochy a toky 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 24 0,9986 Jochy 

 Celkem 0,9986  

 

3.5. Vymezení ploch přestavby 

V řešeném území obce Kostelec u Holešova se nevymezují žádné plochy přestavby. 

 

3.3. Vymezení systému sídelní zeleně 

Návrh řešení stabilizuje stávající plochy veřejné zeleně, které jsou v Kostelci nejvíce zastoupeny 

v centrálním návesním prostoru, okolí kostela a mezi zemědělským areálem a obytnou zástavbou v již-

ní části Kostelce. V Karlovicích se jedná především o prostor točny na severním okraji obce. 

Jako plochy vyhrazené zeleně jsou pojímány plochy zeleně u občanské vybavenosti. Tyto plochy 

zůstávají návrhem územního plánu rovněž stabilizovány. Součástí vyhrazené zeleně je i zeleň ve 

výrobních areálech, která ale není dostatečná a v budoucnu musí dojít k jejímu doplnění. 

Návrh územního plánu neřeší podrobně plochy obytné zeleně, která je součástí ploch bydlení. Je 

však účelné, aby v budoucnu nedocházelo k radikálnímu snižování stávajících ploch obytné zeleně ve 
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prospěch nové výstavby nad rámec stanovený v návrhu územního plánu. 

Individuální užitková zeleň zahrnuje plochy zahrad, sadů a záhumenků, které se nacházejí v přímé 

návaznosti na zastavěné plochy v obci. Užitkovou zeleň je třeba v co největší míře zachovat, protože 

je kromě své primární funkce i místem mimopracovních aktivit části obyvatel obce a působí příznivě 

při tvorbě životního prostředí. 

3.6. Vymezení systému sídelní zeleně 

a) Veřejná zeleň 

Územním plánem se vymezují tyto plochy veřejné zeleně, které tvoří základ systému sídelní 

zeleně: 

 centrální návesní prostor,  

 okolí kostela, 

 ulice k Domu seniorů na západním okraji obce, 

 pás veřejné zeleně podél severozápadního okraje obytné zástavby v místní části Karlovice. 

Ve vymezených plochách veřejné zeleně je žádoucí zachování stávajících ploch zeleně s cílem 

zvyšování jejich kvality. Případné umisťování dopravní a technické infrastruktury zajišťující obsluhu 

území musí být v těchto plochách redukováno pouze na nezbytně nutnou míru. 

b) Vyhrazená zeleň 

Jako plochy vyhrazené zeleně jsou pojímány plochy u objektů občanského vybavení nebo areálové 

plochy občanské vybavenosti v místní části Kostelec u Holešova: 

 sportovní areál s hřištěm na kopanou na JV okraji obce, 

 malé sportovní hřiště na severním okraji obce, 

 areál dětského hřiště v ulici k Domu seniorů na západním okraji obce, 

 areál sportovní střelnice za západním okrajem obce. 

Při další stavební činnosti ve vymezených plochách vyhrazené zeleně nesmí být zásadním způso-

bem redukováno stávající zastoupení nezastavěných ploch uvnitř jednotlivých areálů.  

 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

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

4.1. Dopravní infrastruktura 

a) Silniční doprava 

 Návrh územního plánu Územní plán stabilizuje stávající plochy silniční dopravy. 

b) Místní komunikace 

V rámci navrženého veřejného prostranství (plocha 21) je navrženo vybudování nové místní komu-

nikace, která bude zajišťovat dopravní obsluhu navržené plochy bydlení 16 a dopravy 20 v místní části 

Karlovice. Další nové místní komunikace jsou navržena na východním okraji Kostelce (plocha 64, 

která bude zajišťovat dopravní obsluhu navržených ploch bydlení 10 a 11) a na západním okraji 
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Kostelce (plocha 65, která bude zajišťovat dopravní obsluhu stávající sportovní střelnice). Nové místní 

komunikace mohou být realizovány také v rámci navržených ploch bydlení, zejména v plochách, kde 

je stanovena povinnost zpracování územní studie (plochy 6, 7). 

 Územním plánem jsou stabilizovány stávající místní komunikace, jež jsou součástí veřejných pro-

stranství. 

 Jsou navrženy plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 21, 65 a 118, které 

jsou určeny pro vybudování nových místních komunikací a pěších komunikací. Dle potřeby se 

vybudují nové místní komunikace také v rámci navrhovaných ploch bydlení individuálního (BI). 

 

c) Účelové komunikace 

Stávající účelové komunikace zůstávají stabilizovány. V severovýchodní části Kostelce jsou navr-

ženy dvě plochy pro účelové komunikace (66 a 67), které budou zajišťovat obsluhu zemědělských 

pozemků včetně navržené plochy pro agroturistiku (29).  

 Stávající účelové komunikace zůstávají stabilizovány.  

 V severovýchodní části Kostelce u Holešova jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury (D) 88, 

96, 98 a 123 určené pro realizaci účelových komunikací. 

 

d) Pěší provoz 

 Podél silnic III. třídy zůstává stabilizována základní síť chodníků. 

 V souvislosti s úpravami místních komunikací se dle potřeby doplní systém chodníků a stezek.  

 Podél nových komunikací se vybudují alespoň jednostranné chodníky v minimální šíři 2 m. 

e) Cyklistická doprava 

Stávající cyklotrasy zůstávají stabilizovány. Nově jsou navrženy cyklotrasy do Němčic, Roštění, 

Beňova a Líšné. 

 Stávající cyklostezka Kostelec u Holešova – Němčice a cyklotrasa č. 6038 (v dílčím úseku Stará 

Ves – Karlovice – Líšná) zůstávají stabilizovány. 

 Jsou navrženy nové cyklotrasy do sousedních obcí Němčice, Roštění a Beňov. 

 

f) Doprava v klidu 

Na západním okraji Kostelce je jižně od Domu seniorů navržena plocha (19) pro výstavbu 

řadových garáží. Další plochy pro výstavbu garáží jsou navrženy na severním okraji místní části 

Karlovice (plocha 20) a na východním okraji Kostelce (plocha 71). 

 Na východním a západním a okraji místní části Kostelec u Holešova jsou navrženy plochy 

dopravní infrastruktury (D) 89 a 92 určené pro výstavbu garáží.  

 Na severním okraji místní části Karlovice je navržena plocha dopravní infrastruktury (D) 20 určená 

pro výstavbu garáží.  

 V rámci nové výstavby se vybuduje dostatečný počet parkovacích a odstavných stání pro stupeň 

automobilizace 1 : 3. 

g) Hluk z dopravy 

V rámci nové výstavby dopravních staveb musí být vyhodnoceny dopady na stávající i navrho-

vanou zástavbu. V případě překročení limitních hodnot bude třeba zajistit dostatečná opatření tak, aby 

hlukové hladiny nepřesahovaly tyto hodnoty. 
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4.2. Technická infrastruktura 

a) Zásobování vodou 

Do vodovodního systému obce Kostelec u Holešova bude navrhovaným přívodním řadem dodá-

vána pitná voda ze skupinového vodovodu Holešov – z VDJ Roštění 250 m
3
 (269,0/266,0). Ve 

stávajícím objektu čerpací stanice původního vodního zdroje, situovaném v jižním okraji zastavěného 

území obce Kostelec u Holešova, je navrhováno vybudování AT stanice Kostelec u Holešova (311 m 

n.m.). 

Stávající zástavba a převážná část navrhovaných ploch pro bydlení v centrální části obce Kostelec 

u Holešova bude zásobována pitnou vodou ze stávající a navrhované rozvodné vodovodní sítě dolního 

tlakového pásma (DTP), do kterého bude pitná voda dodávána z navrhované AT stanice Kostelec u 

Holešova (311 m n.m.). Do stávajícího VDJ Němčice 50 m
3
 (288,50/286,50) bude dodávána pitná 

voda z rozvodné vodovodní sítě dolního tlakového pásma (DTP). 

Stávající zástavba a navrhované plochy bydlení v místní části Karlovice budou zásobovány pitnou 

vodou ze stávající a navrhované rozvodné vodovodní sítě horního tlakového pásma (HTP), do kterého 

bude pitná voda dodávána ze stávajícího VDJ Karlovice 50 m
3
 (362,0/359,50). Přívodní řad DN 100 a 

stávající rozvodná vodovodní síť v místní části Karlovice, které jsou vybudovány z nevyhovujícího 

materiálu – AC DN 100, jsou navrženy k postupné celkové rekonstrukci. Stávající přerušovací komora 

Karlovice bude nadále využívána pro havarijní stav v případě výpadku zásobování dodávky pitné 

vody z VDJ Roštění 250 m
3
 (269,0/266,0). Navrhované plochy pro bydlení 3, 4, 79, 5 a 27 budou 

zásobovány pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů dolního tlakového pásma (DTP). 

Navrhované plochy pro bydlení 2, 6 až 11 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných vodo-

vodních řadů dolního tlakového pásma (DTP). U navržené plochy 2 je navrhována přeložka stáva-

jícího vodovodního řadu DN 100. Navrhované plochy pro bydlení 13 až 16 budou zásobovány pitnou 

vodou z navrhovaných vodovodních řadů horního tlakového pásma (HTP). Stávající areál zemědělské 

výroby bude i nadále zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 

 

 Do vodovodního systému obce Kostelec u Holešova bude dodávána pitná voda ze skupinového 

vodovodu Holešov. Ve VDJ Roštění 250 m
3
 (269,0/266,0) bude umístěna čerpací stanice, která 

bude výtlačným řadem D110 dopravovat pitnou vodu do navrhovaného VDJ Kostelec 1 x 150 m
3
 

(max. hl. 315,00), který bude umístěn v místě stávající PK Karlovice (315,0/312,0). Z VDJ 

Kostelec 1 x 150 m
3
 (max. hl. 315,00) bude pitná voda dopravována jednak do území II. tlakového 

pásma a jednak do VDJ Němčice 50 m
3
 (288,50/286,50), ze kterého bude zásobováno pitnou 

vodou území I. tlakového pásma obce Kostelec u Holešova a obec Němčice. V navrhovaném VDJ 

Kostelec 1 x 150 m
3
 (max. hl. 315,00) bude umístěna AT stanice, která bude pitnou vodu 

dopravovat do rozvodné vodovodní sítě III. tlakového pásma, které zahrnuje zastavěné území 

místní části Karlovice. 

 Územní plán navrhuje rekonstrukci části stávající vodovodní sítě obce Kostelec u Holešova, která 

je provedena z nevyhovujícího materiálu – z potrubí z AC. 

 Stávající zástavba a navrhované plochy zástavby v jižní a jihovýchodní části zastavěného území 

obce Kostelec u Holešova, které se nachází ve výškách 246 – 266 m n. m., budou zásobovány 

pitnou vodou z rozvodné vodovodní sítě I. tlakového pásma (dolního tlakového pásma), do kterého 

bude pitná voda dodávána ze stávajícího VDJ Němčice 50 m
3
 (288,50/286,50). Tlakové poměry 

v rozvodné vodovodní síti I. tlakového pásma budou i nadále vyhovující, max. hydrostatický tlak 

bude dosahovat hodnot do 0,43 MPa. 

 Stávající zástavba a navrhované plochy zástavby v severní části zastavěného území obce Kostelec 

u Holešova, které se nachází ve výškách 266 – 292 m n. m., budou zásobovány pitnou vodou z 

rozvodné vodovodní sítě II. tlakového pásma (středního tlakového pásma), do kterého bude pitná 

voda dodávána z navrhovaného VDJ Kostelec 1 x 150 m
3
 (max. hl. 315,00). Tlakové poměry 

v rozvodné vodovodní síti II. tlakového pásma budou i nadále vyhovující, max. hydrostatický tlak 

bude dosahovat hodnot do 0,49 MPa. 

 Stávající zástavba a navrhované plochy zástavby v místní části Karlovice, které se nachází ve 
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výškách 318,0 – 341,0 m n. m., budou zásobovány pitnou vodou z rozvodné vodovodní sítě III. 

tlakového pásma (horního tlakového pásma), do kterého bude pitná voda dodávána z navrhované 

AT stanice, situované v navrhovaném VDJ Kostelec 1 x 150 m
3
 (max. hl. 315,00). 

 Navržené plochy bydlení individuálního (BI) 8, 9, 86 budou zásobovány pitnou vodou z rozvodné 

vodovodní sítě I. tlakového pásma (DTP). Navržené plochy 8 a 9 budou zásobovány pitnou vodou 

ze stávající vodovodní sítě, navržená plocha 86 bude zásobována pitnou vodou z navrhované 

vodovodní sítě. 

 Navržené plochy bydlení individuálního (BI) 79, 82, 83, 84, 93 budou zásobovány pitnou vodou z 

rozvodné vodovodní sítě II. tlakového pásma (STP). Navržené plochy 79, 82 a 83 budou 

zásobovány pitnou vodou ze stávající vodovodní sítě, navržené plochy 84 a 93 budou zásobovány 

pitnou vodou z navrhované vodovodní sítě, přičemž navrhovaný vodovodní řad u navrhované 

plochy 84 je přeložka úseku stávajícího zásobovacího vodovodní řadu z navrhovaného VDJ 

Kostelec 1 x 150 m
3
 (max. hl. 315,00) do stávajícího VDJ Němčice 50 m

3
 (288,50/286,50). 

 Navržené plochy bydlení individuálního (BI) 13, 14, 15, 16 budou zásobovány pitnou vodou z 

rozvodné vodovodní sítě III. tlakového pásma (HTP). Navržená plocha 13 bude zásobována pitnou 

vodou ze stávající vodovodní sítě, navržené plochy 14, 15, 16 budou zásobovány pitnou vodou z 

navrhované vodovodní sítě. 

 Navržené plochy rodinné rekreace (RI) 85 a 97 budou zásobovány pitnou vodou z vlastních 

vodních zdrojů (studní). 

 Navržená plocha občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 91 a plocha 

občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 104 nebudou zásobovány pitnou vodou. 

 Areál firmy ZP Moravan, a.s. bude i nadále zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 

 

b) Odkanalizování 

Stávající stoky jednotné kanalizace budou využívány jako kanalizace dešťová. V řešeném území – 

v centrální části obce Kostelec u Holešova i v místní části Karlovice je navrhována splašková 

kanalizace, do které budou přepojeny splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. Splaškové 

odpadní vody ze severní části stávajícího zastavěného území a z části navrhovaných ploch místní části 

Karlovice budou pomocí ČS Karlovice přečerpávány do gravitační splaškové kanalizace místní části 

Karlovice a odváděny dále do splaškové kanalizace centrální části Kostelce u Holešova. Splaškové 

odpadní vody z centrální části obce Kostelec u Holešova a z místní části Karlovice budou přivaděčem 

DN 300 přiváděny do ČS Kostelec u Holešova a společně se splaškovými odpadními vodami z obce 

Němčice budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Roštění a odváděny dále až na ČOV Holešov – 

Všetuly. 

Dešťové vody z navržené plochy bydlení 1 budou odváděny stávající stokou dešťové kanalizace. 

Dešťové vody z navržených ploch bydlení 2 – 11, 27 a 79 budou odváděny navrhovanými stokami 

dešťové kanalizace, zaústěnými do stávající sítě dešťové kanalizace v povodí Kosteleckého potoka. 

Dešťové vody z navržené plochy bydlení 27 budou odváděny navrhovanou stokou dešťové kanalizace, 

řešenou v rámci realizace plochy pro bydlení 7. Dešťové vody z navržených ploch bydlení 13 – 15 a 

z části plochy 16 budou odváděny navrhovanými stokami dešťové kanalizace, zaústěnými do stávající 

sítě dešťové kanalizace, vyústěné do soustavy otevřených příkopů pro odvádění extravilánových vod 

v povodí Kosteleckého potoka. Dešťové vody z části navržené plochy pro bydlení 16 budou odváděny 

navrhovanou stokou dešťové kanalizace, vyústěnou do vodního toku Líšenka v úseku pod územím 

bývalé skládky. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívá-

ny k užitným účelům. 

Splaškové odpadní vody z navržených ploch pro bydlení 1 – 11, 13 – 16, 27 a 79 budou odváděny 

navrhovanými stokami splaškové kanalizace, zaústěnými do navrhovaného systému splaškové kana-

lizace obce. Do doby realizace splaškové kanalizační sítě v obci Kostelec u Holešova budou splaškové 

odpadní vody z jednotlivých nemovitostí navrhovaných ploch k bydlení zneškodňovány v domovních 

ČOV, případně budou jímány v nepropustných jímkách na vyvážení, realizovaných u jednotlivých 

nemovitostí. Odtok z domovních ČOV bude zaústěn do stok dešťové kanalizace, které budou do doby 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC U HOLEŠOVA – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

15 

realizace splaškové kanalizace v obci sloužit jako kanalizace jednotná. Po realizaci splaškové 

kanalizační sítě v obci, budou tyto domovní ČOV zrušeny a splaškové odpadní vody z jednotlivých 

nemovitostí budou přepojeny do vybudovaných stok splaškové kanalizace. 

 Územní plán navrhuje odkanalizování obce Kostelec u Holešova oddílným kanalizačním 

systémem. 

 Stávající stoky jednotné kanalizace (z velké části jsou kmenové stoky v podstatě zatrubněné 

vodoteče) budou využívány jako kanalizace dešťová. 

 Vsakování, případně zadržování a regulované odvádění nebo jiné využívání srážkových vod ze 

střech rodinných domů a ze zpevněných ploch, příslušejících k jednotlivým objektům, bude řešeno 

v souladu s platnou legislativou samostatně, vlastníky jednotlivých objektů. 

 V centrální části obce Kostelec u Holešova i v místní části Karlovice je navrhována splašková 

kanalizace, do které budou přepojeny splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. 

Splaškové odpadní vody ze severovýchodní části navrhovaných ploch v centrální části obce 

Kostelec u Holešova budou zaústěny do navrhované čerpací stanice ČS1 a navrhovaným 

výtlačným řadem budou dopravovány do navrhované splaškové kanalizace centrální části obce 

Kostelec u Holešova. Splaškové odpadní vody ze severní části zastavěného území a z části 

navrhovaných ploch místní části Karlovice budou pomocí ČS Karlovice přečerpávány do 

gravitační splaškové kanalizace místní části Karlovice a odváděny dále do splaškové kanalizace 

centrální části Kostelce u Holešova. Důsledně podchycené splaškové odpadní vody z centrální části 

obce Kostelec u Holešova a z místní části Karlovice budou navrhovaným přivaděčem DN 300 

přiváděny do ČS Kostelec u Holešova a společně se splaškovými odpadními vodami z obce 

Němčice, přiváděnými navrhovaným výtlačným řadem z ČS Němčice, zaústěným do splaškové 

kanalizace centrální části obce Kostelec u Holešova, budou přečerpávány do kanalizační sítě obce 

Roštění a odváděny dále až na ČOV Holešov – Všetuly. 

 Případné odtoky srážkových vod z opatření u jednotlivých nemovitostí navrhovaných ploch 

bydlení individuálního (BI) 8, 79, 82, 83, 84, 86, ze západní části navržené plochy 93, navržených 

ploch 13, 14, 15 a z jižní okraje navržené plochy 16, v případě, že je nebude možno vsakovat, 

budou zaústěny do navrhovaných stok dešťové kanalizace, vyústěných do stávající sítě dešťové 

kanalizace v povodí Kosteleckého potoka. 

 Případné odtoky srážkových vod z opatření u jednotlivých nemovitostí z východní části navržené 

plochy bydlení individuálního (BI) 93 v případě, že je nebude možno vsakovat, budou zaústěny do 

navrhované stoky dešťové kanalizace, která bude vyústěna do stávajícího otevřeného příkopu, 

který bude upraven tak, aby sloužil jako příkop zasakovací. 

 Případný odtok srážkových vod z opatření u nemovitosti navržené plochy bydlení individuálního 

(BI) 9 v případě, že jej nebude možno vsakovat, bude zaústěn do stávající stoky dešťové kanalizace 

v povodí Kosteleckého potoka. 

 Případné odtoky srážkových vod z opatření u jednotlivých nemovitostí převážné části navržené 

plochy bydlení individuálního (BI) 16 v případě, že je nebude možno vsakovat, budou zaústěny do 

navrhované stoky dešťové kanalizace, vyústěné do vodního toku Líšenka v úseku pod územím 

bývalé skládky. 

 Splaškové odpadní vody z navržených ploch bydlení individuálního (BI) 8, 79, 82, 83, 84, 86, ze 

západní části navržené plochy 93, z navržených ploch 13, 14, 15 a z jižního okraje navržené plochy 

16 budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace, zaústěnými do navrhovaného 

systému splaškové kanalizace obce. 

 Splaškové odpadní vody z východní části navržené plochy bydlení individuálního (BI) 93 budou 

odváděny navrhovanou stokou splaškové kanalizace, zaústěnou do navrhované čerpací stanice, 

pomocí které budou odváděny navrhovaným výtlačným řadem do navrhovaného systému 

splaškové kanalizace obce. 

 Splaškové odpadní vody z navržené plochy bydlení individuálního (BI) 9 budou zaústěny do 

stávající stoky splaškové kanalizace, která bude výhledově přepojena do navrhovaného systému 

splaškové kanalizace obce. 

 Splaškové odpadní vody z převážné (severní) části navržené plochy bydlení individuálního (BI) 16 
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budou odváděny navrhovanou stokou splaškové kanalizace, zaústěnou do navrhovaného systému 

splaškové kanalizace obce. 

 Do doby realizace splaškové kanalizační sítě v obci Kostelec u Holešova budou splaškové odpadní 

vody z jednotlivých nemovitostí a z navrhovaných ploch bydlení zneškodňovány v domovních 

ČOV, případně budou jímány v nepropustných jímkách na vyvážení, realizovaných u jednotlivých 

nemovitostí. Odtok z domovních ČOV bude zaústěn do stávajících kanalizačních stok, které budou 

do doby realizace splaškové kanalizace v obci sloužit jako kanalizace jednotná. Po realizaci 

splaškové kanalizační sítě v obci, budou tyto domovní ČOV zrušeny a splaškové odpadní vody 

z jednotlivých nemovitostí budou přepojeny do vybudovaných stok splaškové kanalizace. 

 Odpadní vody ze stávajících objektů rodinné rekreace a navržených ploch rodinné rekreace (RI) 85 

a 97 budou zneškodňovány v souladu s platnými právními předpisy. 

 Navržená plocha občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 91 a plocha 

občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 104 nebudou odkanalizovány. 

 Areál firmy ZP Moravan, a.s. bude i nadále odkanalizován oddílným kanalizačním systémem 

s jímkami na vyvážení. 

 

c) Zásobování elektrickou energií 

Trasy venkovních vedení vysokého (VN) jsou stabilizovány a není uvažováno s jejich změnami. 

Rozmístění stávajících trafostanic (elektrických stanic) je v řešeném území vyhovující a není uva-

žováno s jejich změnami. Pro zajištění dostatečného množství energie jsou navrženy celkem 2 nové 

trafostanice. 

Pro jednotlivé plochy výstavby je navrženo: 

 Navržená plocha pro bydlení 1 bude zásobována elektrickou energií ze stávajících rozvodů NN. 

 Navržená plocha pro bydlení 2 bude zásobována elektrickou energií nových kabelových rozvodů, 

které budou napájeny ze stávající trafostanice T1 Loučky. 

 Navržená plocha pro bydlení 3 bude zásobována elektrickou energií ze stávajících rozvodů nízkého 

napětí (NN). 

 Navržené plochy pro bydlení 4 a 79 budou zásobovány elektrickou energií z nových kabelových 

rozvodů, které budou napájeny z nové trafostanice Kostelec - Sever. 

 Navržená plocha pro bydlení 5 bude zásobována elektrickou energií ze stávajících rozvodů NN. 

 Navržená plocha pro bydlení 6 bude zásobována elektrickou energií z nových kabelových rozvodů, 

které budou napájeny z nové trafostanice Kostelec - Sever. 

 Navržená plocha pro bydlení 7 bude zásobována elektrickou energií z nových kabelových rozvodů, 

které budou napájeny z nové trafostanice Kostelec - Záhumení. 

 Navržené plochy pro bydlení 8 až 10 budou zásobovány elektrickou energií ze stávajících rozvodů 

sítě NN. 

 Navržená plocha pro bydlení 11 bude zásobována elektrickou energií ze stávajících rozvodů sítě 

NN. 

 Navržené plochy pro bydlení 13 až 15 budou zásobovány elektrickou energií ze stávajících roz-

vodů sítě NN. 

 Navržená plocha pro bydlení 16 bude zásobována elektrickou energií z nových kabelových roz-

vodů NN, které budou napájeny z trafostanice Karlovice T1. V návaznosti bude provedeno pře-

zbrojení trafostanice na výkon 400 kVA. 

 Navržená plocha pro bydlení 27 bude zásobována elektrickou energií ze stávajících rozvodů NN. 

 Ostatní navržené plochy budou zásobovány elektrickou energií ze stávající sítě NN, která bude 

rekonstruována pro zvýšení přenosových možností 

 Převážná většina trasy venkovních vedení vysokého napětí (VN) zůstává řešením územního plánu 

stabilizována. 
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 Je navrženo zrušení části vzdušného vedení VN, které propojuje trafostanice T1 Loučky – T1 

Karlovice, v úseku od trafostanice T1 Loučky po jižní okraj zástavby místní části Karlovice. Je 

navržena trasa nového kabelového vedení VN, která bude propojovat stávající trafostanici T6 

Zahájí s koncovým bodem rušeného vedení pod místní částí Karlovice a takto nově zajišťovat 

zásobování místní části Karlovice elektrickou energií. 

 Rozmístění stávajících trafostanic (elektrických stanic) zůstává řešením územního plánu 

stabilizováno. Pro zajištění dostatečného množství energie jsou navrženy dvě nové trafostanice: 

Kostelec-sever a Kostelec-Záhumení. 
 

Pro jednotlivé navržené plochy výstavby je navrženo: 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 8, 9 a 86 budou zásobovány elektrickou energií ze 

stávajících rozvodů sítě NN. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 13-15 budou zásobovány elektrickou energií ze 

stávajících rozvodů sítě NN. 

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 16 bude zásobována elektrickou energií z nových 

kabelových rozvodů NN, které budou napájeny z trafostanice Karlovice T1. V návaznosti bude 

provedeno přezbrojení trafostanice na výkon 400 kVA. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 79, 82 a 83 budou zásobovány elektrickou energií z 

nových kabelových rozvodů, které budou napájeny z navržené trafostanice Kostelec-Sever. 

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 84 bude zásobována elektrickou energií z nových 

kabelových rozvodů, které budou napájeny ze stávající trafostanice T1 Loučky. 

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 93 bude zásobována elektrickou energií z nových 

kabelových rozvodů, které budou napájeny z navržené trafostanice Kostelec-Záhumení. 

 Navržené plochy pro občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 104 a rodinnou rekreaci 

(RI) 85 a 97 budou zásobovány elektrickou energií ze stávající sítě NN, která bude rekonstruována 

pro zvýšení přenosových možností 

 

d) Zásobování plynem 

Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování obce Kostelec u Holešova zem-

ním plynem a respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních 

pásem. STL rozvodná plynovodní síť bude i nadále provozována pod tlakem 0,10 MPa. Jednotliví 

odběratelé budou i nadále zásobováni zemním plynem přes domovní regulátory Al.z. 

Navrhované plochy pro bydlení 1 a 2 budou zásobována zemním plynem ze stávajícího STL ply-

novodního řadu. Navrhované plochy pro bydlení 3 až 5, 79, 7 až 16 a plocha 27 budou zásobovány 

zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů. Navrhovaná plocha pro bydlení 6 bude 

zásobována zemním plynem částečně ze stávajícího STL plynovodního řadu a částečně z navrho-

vaného STL plynovodního řadu. 

Pro jednotlivé navržené plochy výstavby je navrženo: 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 8, 9 budou zásobovány zemním plynem ze 

stávajícího STL plynovodního řadu. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 13, 14 budou zásobovány zemním plynem ze 

stávajícího STL plynovodního řadu. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 15, 16 budou zásobovány zemním plynem z 

navrženého STL plynovodního řadu. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 79, 82 a 83 budou zásobovány zemním plynem z 

navrženého STL plynovodního řadu. 

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 84 bude zásobována zemním plynem ze stávajícího 

STL plynovodního řadu. 

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 86 bude zásobována zemním plynem z navrženého 

STL plynovodního řadu. 
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 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 93 bude zásobována zemním plynem částečně ze 

stávajícího STL plynovodního řadu a částečně z navrženého STL plynovodního řadu. 

 Ostatní navržené zastavitelné plochy nebudou zásobovány zemním plynem. 

 

e) Zásobování teplem 

Teplofikace stávající individuální bytové zástavby v jednotlivých místních částech bude prováděna 

diverzifikovaně, a to jak z hlediska otopných systémů, tak z hlediska použitých energií. Nově realizo-

vaná výstavba bude řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody plynu. Výhledově je 

uvažováno s preferencí plynofikace bytového fondu z decentralizovaných zdrojů. Část bytové zástav-

by, případně i některá výrobní zařízení, může k vytápění používat také alternativní zdroje energie. 

Zásobování lokalit navržených pro výrobní a podnikatelské aktivity bude řešeno samostatně, v návaz-

nosti na konkrétní požadavky jednotlivých investorů na zajištění tepla. 

f) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická komunikační zařízení 

veřejné komunikační sítě 

Územní plán stabilizuje stávající komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. Na severním okraji řešeného území je navržena 

plocha 25 pro elektronické komunikační zařízení. 

g) Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady a jejich likvidace budou prováděny ve správním území obce Kostelec u 

Holešova v souladu s obecně závaznou vyhláškou o nakládání s odpady. 

 

h) Navržené plochy pro technickou infrastrukturu, které nejsou vymezeny jako 

zastavitelné plochy 

Tab. A.12: Navržené plochy technické infrastruktury (T*), které nejsou vymezeny jako zastavitelné 

plochy 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel 

1 102 0,5951 Vodovod, vedení VN 

2 112 0,0181 Vodovod, vedení VN  

3 114 0,1892 Vodovod, vedení VN 

4 117 0,4785 Vodovod, vedení VN 

5 124 0,1233 Vodovod, vedení VN 

 Celkem 1,4042  

 

Tab. A.13: Navržené plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV), které nejsou vymezeny 

jako zastavitelné plochy 

 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel 

1 72 1,1849 Kanalizace 

2 103 0,0150 Vodovod 

3 113 0,6183 Vodovod 

4 119 0,5311 Kanalizace 

5 126 0,0879 Kanalizace 

 Celkem 2,4372  
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Tab. A.14: Navržené plochy technické infrastruktury – energetika (TE), které nejsou vymezeny jako 

zastavitelné plochy 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel 

1 129 0,0134 Vedení VN 

2 132 0,0439 Vedení VN 

 Celkem 0,0573  

 

 

4.3. Občanské vybavení 

Územní plán stabilizuje stávající plochy a zařízení občanského vybavení. Nově je navrženo pouze 

rozšíření sportovního areálu za severním okrajem obce (plocha 18). Disproporce v některých stáva-

jících druzích občanského vybavení je možno řešit transformací, restrukturalizací a intenzifikací stáva-

jících zařízení, případně konverzí vhodných objektů ve stávající zástavbě. 

 Stávající plochy občanského vybavení zůstávají územním plánem stabilizovány. 

 Na severním okraji místní části Kostelec u Holešova je navržena plocha občanského vybavení – 

tělovýchova a sport (OS) 104, určená pro rozšíření stávajícího sportovního hřiště. 

 Na jihozápadním okraji místní části Kostelec u Holešova je navržena plocha občanského vybavení 

– veřejná pohřebiště a související služby (OH) 91, určená pro rozšíření stávajícího hřbitova. 
 

4.4. Veřejná prostranství 

Veřejným prostranstvím se v řešeném území obce Kostelec u Holešova vymezují všechny návesní 

prostory, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Ulice nebo veřejná prostranství 

budou primárně plnit dopravně komunikační funkci, tj. zajišťovat přístup ke stavebním objektům nebo 

pozemkům. V severní části řešeného území je navržena plocha pro veřejné prostranství 21, která bude 

zajišťo-vat dopravní a technickou obsluhu severovýchodní části Karlovic. Navržené plochy 64 a 65 

budou zajišťovat dopravní a technickou obsluhu na východním, resp. západním okraji Kostelce.  

Tab. A.4.1. Přehled navržených ploch pro veřejná prostranství  

Poř. č. Označ. Plocha v ha Obsluha ploch 

1 21 0,445 16 

2 64 0,052 10, 11 

3 65 0,054 střelnice  

 Celkem 0,551  

 

 

 Na severovýchodním okraji místní části Karlovice je navržena plocha veřejných prostranství s 

převahou zpevněných ploch (PV) 21, určená pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržených 

ploch individuálního bydlení (BI) 14, 15, 16 a navržené plochy dopravní infrastruktury (D) 20. 

 Na západním okraji místní části Kostelec u Holešova je navržena plocha veřejných prostranství s 

převahou zpevněných ploch (PV) 65, určená pro zajištění odpovídající dopravní a technické 

obsluhy stávající střelnice. 

 Na severním okraji místní části Kostelec u Holešova je navržena plocha veřejných prostranství s 

převahou zpevněných ploch (PV) 118, určená pro zajištění dopravní a technické obsluhy navržené 

plochy individuálního bydlení (BI) 93. 
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4.5. Vymezení koridorů pro veřejnou infrastrukturu 

 Územním plánem nejsou vymezeny žádné koridory pro veřejnou infrastrukturu. 

 

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
rekreace, dobývání nerostů a podobně 

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich 
využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně 

 

5.1 Koncepce uspořádání krajiny  

Severozápadní a jižní část řešeného území se nalézá v bezlesí, s dominantním zastoupením orné 

půdy. V řešeném katastrálním území musí dojít ke zvýšení diverzity, zejména ve prospěch travních 

porostů, které v současnosti prakticky chybí. Velmi významným a hodnotným znakem krajinného rázu 

je velké množství stanovišť odkud se otevírají dálkové a panoramatické pohledy na okolní krajinu, 

především na otevřenou krajinnou scénu moravní nivy a také na hostýnský pohledový horizont 

nadregionálního významu s dominantou sv. Hostýna. Návrhem řešení územního nesmí dojít k narušení 

krajinného rázu a ostatních hodnot území. Poloha řešeného území v blízkosti města Holešova má také 

významný rekreační potenciál zejména v oblasti cykloturistiky. Vzhledem k této strategické poloze 

obce a zachovalé síti polních cest je účelné dále zvyšovat prostupnost území. 

Na stávající částečně nespojitý systém lesů, nelesní, krajinné a doprovodné zeleně navazují plochy 

navržené pro chybějící části územního systému ekologické stability (ÚSES) - biocentra, biokoridory, 

který je dále doplňován navrženými plochami krajinné zeleně liniového charakteru. Tato navržená 

liniová zeleň je navázána na plochy ÚSES.  

Navržené řešení je konsensem umožňujícím jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a 

tvorbu krajiny a přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání úze-

mí v nezastavěném (krajinném) prostředí musí vycházet z principu trvale udržitelného rozvoje, musí 

být preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné redukovat 

konjunkturální exploatační trendy a eliminovat ekologické zátěže. Současně je třeba zachovat základní 

produkční funkce území. 

V těch částech, kde nebude docházet k rozvoji urbanizace území, tj. v severovýchodně od Kostelce 

a částečně také severně od Karlovic, je třeba uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího stavu. Ve 

zbývající části území, s výjimkou lesního komplexu Kosteleckého polesí, musí dojít k obnově a zlep-

šení funkčnosti krajiny, což bude vyžadovat revitalizační opatření, a to zejména obnovu přirozeného 

vodního režimu a přírodě blízkých vegetačních prvků.  

V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy (zóny): 

 plochy zemědělské (plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím zemědělským využitím, 

včetně pozemků staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemků související dopravní 

a technické infrastruktury. 

 plochy lesní (lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní segmenty v zemědělsky 

využívané krajině plnící hospodářskou a ekologicko stabilizační a funkci včetně pozemků staveb a 

zařízení lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury). 
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 plochy přírodní (plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability)  

 plochy krajinné zeleně (plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního systému ekologické 

stability, ostatní plochy nelesní a krajinotovorné zeleně a plochy pro protierozní opatření na ZPF). 

 plochy vodní a vodohospodářské (pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky 

určené pro převažující vodohospodářské využití). 

 

a) Principy a priority – ochrana přírodních a kulturních hodnot území 

V řešeném území musí být prioritně chráněny: 

 prohlášené kulturní památky 

 kulturní památky místního významu 

 drobné stavební památky v krajině (kapličky, kříže apod.)  

 pohledové horizonty s ochrannými pásmy, místa panoramatických a dálkových pohledů 

 segmenty se zachovalou půdorysnou dispozicí zástavby a strukturou původní parcelace 

 aleje vzrostlých stromů podél cest a vodních toků  

 územní systém ekologické stability, přítomnost ekologicky stabilních segmentů – přirozené lesní 

porosty, prvky krajinné zeleně (remízy, meze, stromořadí, břehové porosty) 

 prostupnost území po síti účelových komunikací a polních cest 

 významné solitérní dřeviny v zastavěném i nezastavěném území 

 vyrovnaná silueta jednotlivých místních částí. 

Současně musí být kontinuálně zajišťována: 

 ochrana všech ekologicky stabilních porostů s cílem vytvoření spojité sítě územního systému 

ekologické stability (ÚSES) 

 zakládání nových ovocných stromořadí z původních krajových odrůd na vhodných lokalitách, popř. 

obnova v současnosti rozpadlých stromořadí  

 podpora zakládání nových liniových prvků krajinotvorné zeleně – meze, doprovod polních cest, 

rozptýlená krajinná zeleň apod. jako opatření proti erozi, pro optické rozčlenění stávajících nedě-

lených nadměrných ploch polí, pro zjemnění měřítka a mozaiky krajiny a pro zvýšení rekreačního 

potenciálu území 

 respektování hladiny zástavby, ochrana obrazu místa a urbanistické struktury jednotlivých sídel 

v typických pohledových vazbách 

 zvýšená pozornost při umisťování staveb, jimiž nesmí být negativně narušen krajinný ráz, pohle-

dové horizonty a místa dalekých výhledů 

 ochrana prostupnosti území a rozvoj stávající cestní sítě pro zvýšení využití rekreačního potenciálu 

krajiny. 
 

b) Navržená koncepce 

Navržené řešení je konsensem umožňujícím jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a 

tvorbu krajiny a přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání úze-

mí v nezastavěném (krajinném) prostředí musí vycházet z principu udržitelného rozvoje, musí být 

preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání při zachování základních 

produkčních funkcí území. V těch částech, kde nebude docházet k rozvoji urbanizace území, je třeba 

uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího stavu. Prioritním cílem koncepce budoucího uspořádání 

krajiny musí být minimalizace antropogenního ovlivnění řešeného území.  

 

5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

V řešeném území jsou vymezeny plochy určené pro realizaci prvků územního systému ekologické 

stability, jimiž jsou biocentra a biokoridory. V těchto plochách musí být zajištěny podmínky pro za-
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chování a rozvoj genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivé působení na okolní krajinu. Ve 

výkrese Koncepce uspořádání krajiny jsou vyznačena vymezená ochranná pásma krajinných hori-

zontů, které náleží mezi základní krajinné hodnoty území. V takto vymezených plochách nesmí dojít 

k narušení nebo zhoršení krajinného rázu výstavbou vertikálních dominant. Maximální výška staveb 

zde nesmí přesahovat výšku 20 m.  

a) Rámcové zásady pro naplňování stanovené cílové kvality území 

Řešené území náleží do krajinného celku 2. Holešovsko a krajinného prostoru: 2.2 Prusinovicko. 

Cílovou kvalitou krajinného celku Holešovsko je krajina intenzivní zemědělská, charakterizovaná jako 

rovinatá oblast až plochá pahorkatina na spraších s intenzivním zemědělstvím zaměřeným především 

na obilnářství.  

V souladu se stanovenou cílovou kvalitou krajiny (cílovým stavem krajiny/území) je v řešeném 

území třeba zajišťovat: 

 dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu 

 respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel 

 nepotlačovat historické dominanty v pohledově exponovaných příměstských prostorech 

 omezovat rozšiřování „green fields“ ve prospěch adaptace územních rezerv v intravilánech obcí 

 dbát na rozptýlenou dřevinnou vegetaci v krajině a na parkové úpravy v intravilánech obcí 

 

Níže uvedené zásady jsou určeny pro zajištění vyváženého a udržitelného hospodaření v území, 

zvýšení ekologické stability, zlepšení vodního režimu a posílení autoregulačních procesů v krajině. 

1. Zásady pro zajištění udržitelného hospodaření v krajině 

Pro eliminaci erozního ohrožení půdy a zvýšení diverzity území jsou navržena tato opatření: 

 rozdělení nadměrných bloků orné půdy  

 zvýšení podílu trvalých travních porostů (zatravnění situovat do erozně ohrožených ploch a 

údolnic, vytváření ochranných travnatých pásů podél vodotečí) 

 uplatnění zásad správné zemědělské praxe a šetrných technologií 

2. Zásady pro zajištění revitalizace krajiny 

Pro revitalizaci krajiny s cílem nápravy současného nevyhovujícího stavu v oblasti ekologické 

stability území, vodního režimu krajiny a ochrany před povodněmi jsou navržena tato opatření: 

 realizace prvků ÚSES na všech úrovních 

 výsadba krajinné zeleně  

 revitalizace narušených a devastovaných ploch 

 systém krajinné zeleně zvyšující retenci vody v krajině a zjemňující stávající krajinnou matrici 

 ochrana a rozšíření zeleně rostoucí mimo les  

3. Zásady pro zajištění ochrany a obnovy krajinného rázu 

Pro zajištění opatření směřujících k nahrazení stávající ekologicky nestabilní polní krajiny kulturní 

krajinou při zachování její produkční funkce a stanovené cílové charakteristiky a zachování stávajících 

přírodních a kulturně – historických hodnot jsou navržena tato opatření: 

 ochrana a rozšíření zeleně rostoucí mimo les  

 ochrana významných krajinných prvků 

 ochrana horizontů před umísťováním staveb, které by svou výškou či objemem narušily průběh 

horizontů 

 respektovat vnější obraz sídla a symboliku kulturně-historických prvků. 

 zachování zeleně okolo sídel 

 provázání systému sídelní a krajinné zeleně 
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 ochrana všech ekologicky stabilních segmentů krajiny  

 ochrana obrazu místa a siluety jednotlivých místních částí v typických pohledových vazbách před 

pronikáním dalších cizorodých vlivů 

 obnova v současnosti rozpadlých ovocných stromořadí a podpora zakládání nových stromořadí a 

liniových prvků krajinotvorné zeleně 

 ochrana prostupnosti území – ochrana stávající cestní sítě v nezastavěném území a podpora vzniku 

nových polních cest s doprovodnou liniovou zelení – zejména v prostorech velkoplošných 

nedělených bloků orné půdy   

 snížit negativní vizuální impakt velkých areálů vhodnou výsadbou kvalitní izolační zeleně 

 ochrana a zdůraznění drobných architektonických památek v krajině 

 umisťování výstavby nových rodinných a bytových domů tak, aby nenarušovaly cizorodým 

vzhledem nebo nepřirozenou barevností ráz zastavěného území obce a nevytvářely negativní 

vizuální dominanty, upřednostňovat ty stavby, které svým charakterem, měřítkem, barevností a 

použitým materiálem harmonizují s okolím. 

 

b) Nástroje pro zajištění naplňování stanovené cílové kvality území 

Řešené území je rozčleněno na menší krajinné segmenty označené pro účely tohoto územního 

plánu jako krajinné zóny. Krajinná zóna je syntetická homogenizovaná prostorová jednotka (plošná a 

prostorová část krajiny/území), která se vyznačuje obdobnými znaky krajinného rázu, kvalitou 

krajinného obrazu a přítomností přírodních, kulturních a estetických hodnot území, která se od 

sousedních krajinných zón odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a způsobem 

využití. Krajinná zóna je základním nástrojem pro naplňování požadavků stanoveného cílového stavu 

krajiny.  

V řešeném území se vymezují následující krajinné zóny, které jsou znázorněny v Kartogramu č. 1. 

Schéma vymezení krajinných zón, který je samostatnou přílohou textové části A.1 Územní plán a také 

ve výkrese B.2.6 Koncepce uspořádání krajiny a výkrese K1 Schéma vymezení krajinných zón, které 

jsou součástí grafické části B.2 Odůvodnění územního plánu. 

Tab. A.15: Přehled vymezených krajinných zón 

Číslo zóny Název zóny Index označení 

I Krajinná zóna sídelní S 

II Krajinná zóna ekoton sídla E 

III Krajinná zóna rekreační R 

IV Krajinná zóna rekreační smíšená RS 

V Krajinná zóna zemědělská intenzivní ZI 

VI Krajinná zóna přírodní P 

 

Podmínky stanovené pro využití jednotlivých krajinných zón jsou uvedeny v následujícím textu. 

I. Krajinná zóna sídelní (S) 

Charakteristika 

 Část krajiny s převažujícím podílem zastavěného území, kde jsou zpravidla polyfunkčně 

zastoupeny či kumulovány obytná, popřípadě rekreační funkce, jsou zde soustřeďovány 

ekonomické aktivity a území má potenciál k dalšímu urbanistickému rozvoji. Jedná se o segmenty 

území / krajiny, které významně podmiňují či ovlivňují dlouhodobý rozvoj sídelní struktury a jsou 

urbanistickými aktivitami nejvíce pozměněny. 
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Žádoucí způsoby využívání 

 v souladu s hlavním a přípustným využitím uvedeným ve stanovení podmínek pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití pro jednotlivé funkční plochy, které jsou zastoupeny v rámci krajinné 

zóny sídelní 

Nežádoucí způsoby využívání 

 jsou uvedeny v nepřípustném využití ve stanovených podmínkách pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití pro jednotlivé funkční plochy, které jsou zastoupeny v rámci krajinné zóny 

sídelní 

Ohrožení, rizika 

 nová zástavba nepřiměřeného objemu 

 narušení vyrovnané siluety sídla 

 narušení charakteru zástavby (hmotová odlišnost, nedodržení uličních čar apod.) 

 

II. Krajinná zóna ekoton sídla (E) 

Charakteristika 

 Přechodová zóna mezi sídlem a volnou krajinou. Biologicky diverzifikovaná difúzní hranice mezi 

sídlem a krajinou tvořená zpravidla neoplocenými zahradami, sady a malovýrobně obhospodařova-

nými plochami ZPF, doplňovaná krajinným inventářem (zejména drobnými sakrálními 

památkami). Přítomné mohou být i segmenty a relikty historických krajinných struktur. 

Žádoucí způsoby využívání 

 stávající malovýrobní obhospodařování ZPF  

 vytváření protierozních prvků (meze, zatravněné průlehy apod.) včetně vysazování větrolamů 

 celková ochrana sídla před extravilánovými vodami v lokalitách, kde může toto ohrožení vznikat 

 ochrana vodních toků a struh v údolnicích umožňující stabilizaci vodního režimu v krajině 

Nežádoucí způsoby využívání 

 vytváření objektů a antropogenních struktur (zejména v souvislosti s velkovýrobním zemědělstvím) 

nad rámec pravidel stanovených v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

 rušení a likvidace solitérní a liniové zeleně podél cest a vodních toků 

 rušení stávajících polních cest  

Ohrožení, rizika 

 změna malovýrobního způsobu obhospodařování ZPF na velkovýrobní způsob obhospodařování 

 změna vodního režimu zejména formou narušení odtokových poměrů (vysoušení mokřin, bránění 

přirozenému odtoku) 

 celoplošná zástavba a objemově nadměrné stavby, které narušují měřítko krajiny a nadto se nachází 

v pohledově exponovaných polohách. 

 výstavba funkčně vzájemně kolizních staveb narušujících obytnou zástavbu v navazující krajinné 

zóně sídelní (S) 

 

III. Krajinná zóna rekreační (R) 

Charakteristika 

 Část krajiny s dominantním podílem zastavěného území, primárně využívané pro rekreační účely, 

přičemž rekreace je zde provozována pouze v plochách individuální (rodinné) rekreace.  
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Žádoucí způsoby využívání 

 v souladu s hlavním a přípustným využitím uvedeným ve stanovení podmínek pro využití ploch 

rodinné rekreace  

Nežádoucí způsoby využívání 

 jsou uvedeny v nepřípustném využití ve stanovených podmínkách pro využití ploch rodinné 

rekreace 

Ohrožení, rizika 

 nová zástavba objekty nepřiměřeného objemu 

 

IV. Krajinná zóna rekreační smíšená (RS) 

Charakteristika 

 Část krajiny s menším podílem zastavěného území, primárně využívané pro rekreační účely, 

přičemž rekreace může být provozována jak intenzívním způsobem v plochách zastavěného území, 

tak extenzivním způsobem na plochách přírodního charakteru – bez staveb. Jedná se o segmenty 

území / krajiny s vyššími požadavky na kvalitu prostředí. 

Žádoucí způsoby využívání 

 v souladu s hlavním a přípustným využitím uvedeným ve stanovení podmínek pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití pro jednotlivé funkční plochy, které jsou zastoupeny v rámci krajinné 

zóny rekreační smíšené 

Nežádoucí způsoby využívání 

 jsou uvedeny v nepřípustném využití ve stanovených podmínkách pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití pro jednotlivé funkční plochy, které jsou zastoupeny v rámci krajinné zóny 

rekreační smíšené 

Ohrožení, rizika 

 zvyšování intenzity zastavění ve stávajících i navržených plochách rodinné rekreace 

 nová zástavba objekty nepřiměřeného objemu 

 snižovaná biodiverzity a ekologické stability územní 

 omezení prostupnosti krajiny oplocováním a ohrazováním 

 

V. Krajinná zóna zemědělská intenzivní (ZI) 

Charakteristika 

 Plochy mající rozhodující podíl zastoupení zemědělských kultur zaměřených na tržní produkci, 

včetně souvisejících účelových komunikací, odvodňovacích kanálů, protipovodňových opatření 

apod. Zahrnují geneticky nejúrodnější půdy s příznivými fyzikálními, biologickými a chemickými 

vlastnostmi využitelné k racionální intenzivní zemědělské velkovýrobě. 

Žádoucí způsoby využívání 

 rozdělení nadměrných bloků zemědělské půdy 

 eliminace a minimalizace erozní ohroženosti půdy 

 zvýšení diverzity pěstovaných plodin 

 realizace prvků ÚSES  

 výsadba krajinné zeleně  

 revitalizace narušených a devastovaných ploch  

 ochrana stávající krajinné zeleně rostoucí mimo les  
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 obnova v současnosti rozpadlých ovocných stromořadí a podpora zakládání nových stromořadí a 

liniových prvků krajinotvorné zeleně 

 zvyšování diverzity pěstovaných plodin 

 zachování systému odvodnění a údržba povrchových vodních toků 

 ochrana a zdůraznění drobných architektonických památek v krajině 

Nežádoucí způsoby využívání 

 scelování stávajících ploch (bloků) orné půdy 

 rušení a likvidace solitérní a liniové zeleně podél cest a vodních toků 

 rušení stávajících polních cest  

 rušení či omezování stávajícího systému odvodnění a sítě vodních toků 

Ohrožení, rizika 

 oplocování a ohrazování pozemků směřující ke snižování prostupnosti krajiny 

 zamokření či zatopení podzemní i povrchovou vodou 

 

VI. Krajinná zóna přírodní (P) 

Charakteristika 

 Část krajiny primárně určená pro uchování a zvýšení ekostabilizační funkce území, která svým 

stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozených či pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů. 

Žádoucí způsoby využívání 

 převedení části ploch do prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) 

 dosadba stávajících porostů vybranými dřevinami odpovídajícími požadavkům ÚSES 

 extenzivní zásahy do porostů mající výchovný charakter 

Nežádoucí způsoby využívání 

 intenzivní obhospodařování zemědělského půdního fondu 

 holosečné způsoby výchovných zásahů 

 intenzivní hospodářské využívání za účelem těžby dřeva 

 výsadba typově a druhově nevhodných a nepůvodních dřevin 

 jakákoliv výstavba vyjma vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti 

 přeměna dřevinných společenstev na zemědělský půdní fond 

 změny druhů pozemků na druhy pozemků s nižším dosažitelným stupněm ekologické stability 

 oplocování a ohrazování pozemků směřující ke snižování prostupnosti krajiny 

Ohrožení, rizika 

 necitlivé zásahy do vodních režimů nivy 

 ohrožení kvality povrchových a podzemních vod 
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5.3. Územní systém ekologické stability 

Celou severovýchodní část řešeného území obce Kostelec u Holešova vyplňuje vymezené nad-

regionální biocentrum (NRBC) č. 96 Kostelecké polesí. Tak aby byla zajištěna návaznost na zbývající 

část NRBC Kostelecké polesí, přesahující na západě až do okresu Přerov, bylo navrženo doplnění 

chybějících úseků, při přechodu z k.ú. Kostelec u Holešova na k.ú. Stará Ves, ve formě tří dílčích 

přírodních ploch (34, 35, 36). Ze západního okraje NRBC Kostelecké polesí vybíhá trasa lokálního 

biokoridoru (LBK), která se po cca 200 metrech větví: jedna větev je vedena po vrcholu severním 

směrem, druhá pokračuje západ-ním směrem kde sestupuje do nivy Dobrčického potoka. Obě větve 

jsou převážně chybějící, pouze část LBK vymezenou v potoční nivě lze považovat za funkční. Z jiho-

západního okraje NRBC Kostelecké polesí vybíhá jižně od Hradu směrem k převážně chybějícímu 

lokálnímu biocentru (LBC) Horky trasa částečně funkčního lokálního biokoridoru. Z LBC Horky je po 

západním okraji Kostelce a v nivě Kosteleckého potoka vedena trasa chybějícího biokoridoru v jehož 

trase bylo vloženo další převážně chybějící LBC Zadní díly. Z LBC Horky vychází ještě jedna trasa 

chybějících LBK, která je vedena v nivě bezejmenného pravostranného přítoku potoka Roštěnky. 

V této trase LBK bylo vloženo chybějící LBC Pučivska.  

Tab. A.5.1. Navržené plochy pro ÚSES 

Poř. č. Označení Plocha (ha) Lokalita / prvek ÚSES  

1 30 2,9983 LBC Pučivska 

2 31 3,2817 LBC Zadní díly 

3 32 0,8374 LBC Horky 

4 33 1,0347 LBC Horky 

5 34 0,3555 NRBC Kostelecké polesí 

6 35 0,0726 NRBC Kostelecké polesí 

7 36 0,2760 NRBC Kostelecké polesí 

8 37 0,8048 Lokální biokoridor 

9 38 0,3519 Lokální biokoridor 

10 39 0,8586 Lokální biokoridor 

11 40 0,4596 Lokální biokoridor 

12 41 0,3460 Lokální biokoridor 

13 42 0,4558 Lokální biokoridor 

14 43 0,3088 Lokální biokoridor 

15 44 0,2768 Lokální biokoridor 

16 45 1,4625 Lokální biokoridor 

17 46 1,0711 Lokální biokoridor 

18 47 0,0623 Lokální biokoridor 

19 48 0,0579 Lokální biokoridor 

20 49 1,4778 Lokální biokoridor 

21 50 0,2129 Lokální biokoridor 

22 51 0,0869 Lokální biokoridor 

23 52 0,5323 Lokální biokoridor 

24 53 0,3008 Lokální biokoridor 

 Celkem 17,9830  

 

Tento základní ekologicky stabilizační skelet je dále účelně doplněn řadou navržených interakčních 

prvků v podobě pásů liniové krajinné zeleně, které budou plnit funkci větrolamů. Plocha 69 je navr-

žena pro účely ozelenění bývalé skládky v severní části území. 

Tab. A.5.2. Navržené plochy pro krajinnou zeleň 

Poř. č. Označení Plocha (ha) Účel 

1 54 0,3143 Protierozní ochrana (větrolam) 

2 55 1,2168 Protierozní ochrana (větrolam) 

3 56 0,4209 Protierozní ochrana (větrolam) 
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4 57 0,7003 Protierozní ochrana (větrolam) 

5 58 0,4491 Protierozní ochrana (větrolam) 

6 59 0,2679 Protierozní ochrana (větrolam) 

7 69 0,7392 Ozelenění skládky 

 Celkem 4,1085  

 

V řešeném území se vymezují plochy prvků územního systému ekologické stability, jimiž jsou 

biocentra a biokoridory. V těchto plochách musí být zajištěny podmínky pro zachování a rozvoj 

genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivé působení na okolní krajinu. 

 

a) Vymezení a návrh jednotlivých prvků ÚSES 

1. Nadregionální ÚSES 

 V severovýchodní části řešeného území obce Kostelec u Holešova je vymezeno nadregionální 

biocentrum (NRBC) č. 96 Kostelecké polesí.  

2. Regionální ÚSES 

 Na západním okraji řešeného území je vymezena trasa regionálního biokoridoru (RBK) 1540, který 

propojuje nadregionální biocentrum 96 Kostelecké polesí s RBC OK39 Přestavlcký les (na 

sousedním k. ú. Stará Ves u Přerova). Pro realizaci chybějících nebo nefunkčních částí 

regionálního biokoridoru 1540 jsou navrženy plochy krajinné zeleně (K) 109, 110, 127 a plocha 

sídelní zeleně (Z*) 111. 

3. Lokální ÚSES 

 Z jihozápadního okraje NRBC Kostelecké polesí vybíhá trasa lokálního biokoridoru LBK1, který 

propojuje NRBC Kostelecké polesí s navrženým lokálním biocentrem (LBC) Horky. Pro realizaci 

navržených dílčích úseků chybějícího nebo nefunkčního lokálního biokoridoru LBK1 jsou navrženy 

plochy krajinné zeleně (K) 41, 42. Pro doplnění chybějících částí navrženého LBC Horky jsou 

navrženy plochy přírodní (P) 32, 33. 

 Na jihovýchodním okraji řešeného území je vymezena trasa lokálního biokoridoru LBK2, který 

propojuje navržené LBC Horky s navrženým LBC Pučivska. Pro realizaci navržených nebo 

nefunkčních dílčích úseků lokálního biokoridoru LBK2 jsou navrženy plochy krajinné zeleně (K) 

45, 87, 90. Pro realizaci navrženého LBC Pučivska je navržena plocha přírodní (P) 30. 

 Na jižním okraji řešeného území je vymezena trasa lokálního biokoridoru LBK3, který propojuje 

navržené LBC Pučivska s navrženým LBC Záhroží (na sousedních k. ú. Rymice a Količín). Pro 

realizaci navržených nebo nefunkčních dílčích úseků lokálního biokoridoru LBK3 jsou navrženy 

plochy krajinné zeleně (K) 43, 44, 45. 

 Východně a jihovýchodně od zastavěného území místní části Kostelec u Holešova je vymezena 

trasa lokálního biokoridoru LBK4, který propojuje navržené LBC Horky s navrženým (LBC) Zadní 

díly. Pro realizaci navržených nebo nefunkčních dílčích úseků lokálního biokoridoru LBK4 jsou 

navrženy plochy krajinné zeleně (K) 38, 39, 108. Pro realizaci navrženého LBC Zadní díly je 

navržena plocha přírodní (P) 31. 

 Na jihozápadním okraji řešeného území je vymezena trasa lokálního biokoridoru LBK5, který 

propojuje navržené LBC Zadní díly s navrženým LBC Pekliska (na sousedním k. ú. Němčice u 

Holešova). Pro realizaci navrženého chybějícího úseku lokálního biokoridoru LBK5 je navržena 

plocha krajinné zeleně (K) 37. 

 Ze severozápadního okraje NRBC Kostelecké polesí vybíhá trasa lokálního biokoridoru LBK6, 

který propojuje NRBC Kostelecké polesí s LBC Obora, které je vymezeno na sousedním k.ú. 

Beňov. Pro realizaci navržených dílčích úseků chybějícího nebo nefunkčního lokálního biokoridoru 

LBK6 jsou navrženy plochy krajinné zeleně (K) 50, 51, 53, 80, 81. 

 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC U HOLEŠOVA – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

29 

 Na výše uvedený LBK6 navazuje trasa lokálního biokoridoru LBK7, který propojuje lokální 

biokoridor LBK6 s regionálním biocentrem OK37 Přestavlcký les na sousedním k. ú. Stará ves u 

Přerova. Pro realizaci navržených dílčích úseků chybějícího nebo nefunkčního lokálního 

biokoridoru LBK7 jsou navrženy plochy krajinné zeleně (K) 47, 48, 81. 

 

b) Stanovení cílových ekosystémů a podmínek pro realizaci jednotlivých prvků ÚSES 

Tab. A.16: Nadregionální biocentrum 96 Kostelecké polesí 

Název 
(označení) 

Rozloha 
[ha] 

Bioregion Biochora 
Cílový 

ekosystém 
Typ STG Biotop 

NRBC 96  

Kostelecké 
polesí 

834,21 
3.4 

(Hranický) 
3BE, 3PB 

mezofilní 
hájový 

2-3 BD 3 

(3 BC 3) 
L3.3 Karpatské dubohabřiny 

Vymezení: v severovýchodní části území v nejvyšších partiích řešeného území s dominantním zastoupení pozemků 
určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Hranice vymezeny podle parcelace, katastrální hranice, účelových 
komunikací (zpevněných i nezpevněných lesních a polních cest). Část ploch nadregionálního biocentra plynule 
navazuje v k. ú. Pacetluky, Prusinovice, Roštění a Líšná u Přerova.  

Stav: existující reprezentativní biocentrum nadregionální hierarchické úrovně s cílovými ekosystémy lesa. 
Reprezentativními jsou zde společenstva 2. a 3. vegetačního stupně s potenciální přirozenou vegetací karpatských 
dubohabřin. Místy zachované lesní porosty s původním genofondem listnatých dřevin je unikátní svojí polohou, 
jedná se o jeden nejsevernějších výběžků karpatské flóry a fauny v souvislém komplexu. V minulosti převládal tvar 
nízkého a středního lesa, podmíněný toulavou sečí (některé porostní skupiny jsou tvořeny nepravými 
kmenovinami). Od 19. století, kdy byl les popisován ve špatném stavu, byly intenzivně zaváděny jehličnany – 
borovice a modřín, později smrk. Nevhodnost smrkových výsadeb se projevila v posledních letech hromadným 
rozpadem smrkových kultur prakticky všech věkových stupňů. V lesním komplexu se v minulosti nacházela obora 
pro dančí a mufloní zvěř. Stromy: dub zimní a dub letní, habr obecný, buk lesní, lípa srdčitá, javor mléč, javor klen, 
javor babyka, vrba jíva, bříza bělokorá, třešeň ptačí, borovice lesní, modřín opadavý v jižní části je hojně zastoupen 
i nepůvodní trnovník akát. Keře: líska obecná, brslen evropský, hlohy, v okraji často bez černý.  

Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: podpora přirozené obnovy dřevin přirozené dřevinné skladby dle 
příslušného STG, v případě umělé obnovy vysazovat stanovištně vhodné dřeviny (důležitá je provázanost s LHP 
nebo LHO). Postupná eliminace stanoviště nevhodných a introdukovaných dřevin. Výsadby nutno v prvních letech 
chránit proti intenzivním škodám zvěří plošnou nebo individuální ochranou. Z pohledu zachování tradičního 
managementu je možné na části hospodařit výběrnou formou s využitím přirozené výmladnosti dřevin (ukázka 
nízkého, popř. středního lesa). 

 

Tab. A.17: Regionální biokoridor 1540 

Název 
(označení) 

Délka [m] Bioregion Biochora 
Cílový 

ekosystém 
Typ STG Biotop 

RBK 1540 

240 
3.4 

(Hranický) 
2BE 

mezofilní 
hájový 

2 BD 3 L3.3 Karpatské dubohabřiny 

Vymezení: v západní části území mezi místními částmi Kostelec u Holešova a Karlovice, propojující NRBC 96 
Kostelecké polesí a LBC 6 na sousedním k. ú. Stará Ves u Přerova. Biokoridor je vymezen ve dvou vzájemně 
propojených částech – severní na okraji chatové lokality, jižní pod areálem myslivecké chaty. Obě části jsou propojeny 
v rámci vymezení v nivní (kontrastní) části v okolí Kosteleckého potoka. Obě větve jsou trasovány tak, aby kolmo 
křížily silnici III. třídy ve směru Kostelec u Holešova – Karlovice. Hranice vymezeny pomocí parcelace s 
respektováním minimálních prostorových nároků na dosažení funkčnosti biocentra příslušné hierarchické úrovně (40 
m). Vymezení obou větví a jejich vzájemného propojení je vedeno snahou o dosažení maximální míry ekologické 
stability v antropogenně ovlivněné lokalitě. Uvedená délka biokoridoru je vztažena k jižní větvi biokoridoru, který 
bezprostředně navazuje na vymezení na sousedním k. ú. Stará Ves u Přerova. 

Stav: částečně existující biokoridor regionální hierarchické úrovně, trasován ve dvou samostatných větvích, 
navazujících na NRBC 96 Kostelecké polesí a propojených v nivě Kosteleckého potoka. Jižní část se nachází na 
intenzivně obdělávané půdě ZPF (orná půda), propojující část je tvořena kmenovinou (dub letní a dub zimní, jasan 
ztepilý, javor mléč, lípa srdčitá, vrby), severní část tvořena biotopem T1.1 – Mezofilní ovsíkové louky.  

Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: realizace navržených částí biokoridoru výsadbou dřevin přirozené 
dřevinné skladby dle příslušného STG (stromy i keře), u stávajících břehových porostů provádět sanační zásahy a 
obnovu. Výsadbu dřevin zabezpečit plošnou (v případě odrostků a vzrostlých stromů také individuální) ochranou proti 
škodám zvěře, v prvních letech po výsadbě provádět mechanickou ochranu proti travinné buřeni. Stav biocenóz 
v letech po výsadbě dále sledovat.) 
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Tab. A.18. Lokální biocentra 

Název 
(označení) 

Rozloh
a [ha] 

Bioregion Biochora 
Cílový 

ekosystém 
Typ STG Biotop 

LBC 

Horky 

2,76 3.4 (Hranický) 3PB 
mezofilní 
hájový 

2 BD 3 

2 C 4(5a) 

L3.3 Karpatské dubohabřiny 

(M1.5 Pobřežní vegetace potoků) 

Vymezení: ve východní části území, východně od intravilánu obce Kostelec u Holešova. Hranice vymezeny pomocí 
parcelace, nezpevnění účelové komunikace a aktuálního stavu území (lesní porost s vodotečí na okraji). Návrh na 
rozšíření vychází z požadavků na minimální prostorové parametry biocentra příslušné hierarchické úrovně a 
rozšíření o plochy potenciálně vhodné pro dosažení cílového ekosystému.  

Stav: částečně existující kontrastní biocentrum lokální hierarchické úrovně, aktuálně se zde nachází lesní porost na 
mírném svahu s východní expozicí. Stromy a keře: lípa srdčitá, jasan ztepilý, olše lepkavá, při okrajích myrabolán a 
bez černý. Častý je vegetativní původ jedinců, jasany jsou zejména při okraji ve špatném zdravotním stavu. 
Navrhované části jsou vymezeny na plochách ZPF, tvořené v západní části travním porostem, ve východní části 
ornou půdou.  

Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: výsadba porostů s přirozenou dřevinou skladbou dle příslušného 
STG. Výsadbu dřevin zabezpečit plošnou ochranou proti škodám zvěře, v prvních letech po výsadbě provádět 
mechanickou (chemickou) ochranu proti travinné buřeni. Stav biocenóz v letech po výsadbě dále sledovat. V 
existující části lesního porostu provést sanační těžby jasanu. Stávající porost postupně doplňovat výsadbou dřevin.  

LBC 

Zadní díly 

4,06 3.4 (Hranický) 2RE 
mezofilní 
hájový 

(vodní) 

2 BD 3 
L3.3 Karpatské dubohabřiny 

(M1.5 Pobřežní vegetace potoků) 

Vymezení: v jihozápadní části , jižně od intravilánu obce Kostelec u Holešova. Hranice existující části vymezeny 
pomocí parcelace, navrhovaná část je vymezena s ohledem na minimální prostorové nároky pro dosažení 
funkčnosti biocentra příslušné hierarchické úrovně.  

Stav: částečně existující modální biocentrum lokální hierarchické úrovně, tvořené lesní enklávou v intenzivně obho-
spodařované zemědělské krajině. Navrhovaným biocentrem protéká Kostelecký potok. Stromy: kmenovina sestává 
s trnovníku akátu, jasanu ztepilého a javoru mléče, ve východním okraji se nachází smrková tyčovina. Keře: bez 
černý, vrba křehká keřovitého vzrůstu. Navržená část se nachází na intenzivně obhospodařované orné půdě.  

Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: výsadba porostů s přirozenou dřevinou skladbou dle příslušného 
STG. Výsadbu dřevin zabezpečit plošnou ochranou proti škodám zvěře, v prvních letech po výsadbě provádět 
mechanickou (chemickou) ochranu proti travinné buřeni. Stav biocenóz v letech po výsadbě dále sledovat. V 
existující části lesního porostu provést sanační těžby jasanu. Stávající porost výchovou a sanačními zásahy 
prosvětlit a doplnit výsadbou dřevin. Rizikovým v dalším šíření se jeví trnovník akát, proto by mělo postupně 
docházet k zamezení jeho šíření. 

LBC  

Pučivska 

3,05 3.4 (Hranický) 2RE 
mezofilní 
hájový 

(vodní) 

2 BD 3 
L3.3 Karpatské dubohabřiny 

(M1.5 Pobřežní vegetace potoků) 

Vymezení: v jihovýchodní části katastru při katastrální hranici se sousedním k. ú. Roštění. Hranice existující části 
vymezeny na základě parcelace a vodního toku, navrhovaná část je vymezena s ohledem na minimální prostorové 
nároky pro dosažení funkčnosti biocentra příslušné hierarchické úrovně. 

Stav: existující jednoduché modální biocentrum lokální hierarchické úrovně, tvořené převážně na plochách ZPF. 
Existující část je vázána na vodní tok a převážně je tvořena topolem černým. Navržená část se nachází na 
intenzivně obhospodařované orné půdě. 

Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: výsadba porostů s přirozenou dřevinou skladbou dle příslušného 
STG. Výsadbu dřevin zabezpečit plošnou ochranou proti škodám zvěře, v prvních letech po výsadbě provádět 
mechanickou (chemickou) ochranu proti travinné buřeni. Stav biocenóz v letech po výsadbě dále sledovat. 

 

Tab. A.19: Lokální biokoridory 

Název 
(označení) 

Délka 
[m] 

Bioregion Biochora 
Cílový 

ekosystém 
Typ STG Biotop 

LBK1 

(NRBC 
Kostelecké 
polesí – LBC 
Horky) 

560 3.4 (Hranický) 2BE 

mezofilní 
hájový 

(nivní, 
vodní) 

2 BD 3 

2 C 5a 

L3.3 Karpatské dubohabřiny 

(L2.2 Údolní jasanovoolšový luh) 

(M1.5 Pobřežní vegetace potoků) 

Vymezení: ve východní části území (východně od místní části Kostelec u Holešova, propojující NRBC Kostelecké 
polesí a navržené LBC Horky. Hranice v severní části vymezeny pomocí parcelace, jižněji je navrhována východní 
hranice potoka s ohledem na minimální šířku biokoridoru příslušné hierarchické úrovně (20 m).  

Stav: částečně existující kontrastní biokoridor lokální hierarchické úrovně, v severní části vymezen na parcelách s 
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extenzivně obhospodařovanými sady s převážně lučními společenstvy. Jižněji je trasován v závislosti na prameniště 
pravostranného přítoku vodního toku Roštěnka, který má v průběhu roku převážně charakter občasné vodoteče. V okolí 
úžlabiny se nachází nesouvislý břehový porost, tvořený vrbami, lípou srdčitou, myrabolány, růží šípkovou a bezem 
černým. Koryto je po většinu roku zarostlé nitrofilními bylinami, zejména kopřivou dvoudomou. Biokoridor není 
realizován v celé své šířce, návrh předpokládá rozšíření na aktuálně intenzivně využívané plochy ZPF s ornou půdou.  

 Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: realizace biokoridoru výsadbou dřevin přirozené dřevinné skladby dle 
příslušného STG (stromy i keře), výsadbu dřevin zabezpečit plošnou ochranou proti škodám zvěře, v prvních letech po 
výsadbě provádět mechanickou ochranu proti travinné buřeni. Stav biocenóz v letech po výsadbě dále sledovat). Nutno 
věnovat pozornost stavu vodního toku, provádět jeho čistění, provádět sanační zásahy u přestárlých stromů a důsledně 
monitorovat stav a šíření invazních druhů dřevin a rostlin.  

LBK2 

(LBC Horky– 
LBC 
Pučivska) 

1900 3.4 (Hranický) 2RE 
 nivní, 
vodní 

2 C 5a 
L2.2 Údolní jasanovoolšový luh 

(M1.5 Pobřežní vegetace potoků) 

Vymezení: ve východní části území při hranici se sousedním k. ú. Roštění, propojující navržené LBC Horky a navržené 
LBC Pučivska. Hranice vymezena parcelou pravostranného přítoku vodního toku Roštěnka, východní hranice je 
navrhována s ohledem na minimální šířku biokoridoru příslušné hierarchické úrovně (20 m).  

Stav: částečně existující modální biokoridor lokální hierarchické úrovně, aktuálně tvořený břehovými porosty podél 
pravostranného přítoku vodního toku Roštěnka. Z dřevin převažují dřeviny keřovitého vzrůstu, jižně od silnice III. třídy 
směr Kostelec u Holešova – Roštění se v rámci biokoridoru nacházejí topoly. Převažuje bez černý, myrabolány, vrby, 
místy i třešeň ptačí. Biokoridor není realizován v celé své šířce, návrh předpokládá rozšíření na aktuálně intenzivně 
využívané plochy ZPF s ornou půdou.  

Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: realizace biokoridoru výsadbou dřevin přirozené dřevinné skladby dle 
příslušného STG (stromy i keře), výsadbu dřevin zabezpečit plošnou ochranou proti škodám zvěře, v prvních letech po 
výsadbě provádět mechanickou ochranu proti travinné buřeni. Stav biocenóz v letech po výsadbě dále sledovat. Nutno 
věnovat pozornost stavu vodního toku, provádět jeho čistění, provádět sanační zásahy u přestárlých stromů a důsledně 
monitorovat stav a šíření invazních druhů dřevin a rostlin.  

LBK3 

(LBC 
Pučivska – 
LBC Záhroží) 

739 3.4 (Hranický) 2RE 
 nivní, 
vodní 

2 C 5a 
L2.2 Údolní jasanovoolšový luh 

(M1.5 Pobřežní vegetace potoků) 

Vymezení: v jihovýchodní části území při hranici se sousedním k. ú. Roštění a Rymice, propojující navržené LBC 
Pučivska a LBC Záhroží na sousedních k. ú. Rymice a Količín. Hranice vymezena parcelou pravostranného přítoku 
vodního toku Roštěnka, doplňované rozšíření je navrhováno s ohledem na minimální šířku biokoridoru příslušné 
hierarchické úrovně (20 m).  

Stav: částečně existující modální biokoridor lokální hierarchické úrovně, aktuálně tvořený nesouvislými břehovými 
porosty podél pravostranného přítoku vodního toku Roštěnka. Převažují stromovité vrby, topoly, místy olše, z keřů bez 
černý a myrabolány. Biokoridor není realizován v celé své šířce, návrh předpokládá rozšíření na aktuálně intenzivně 
využívané plochy ZPF s ornou půdou.  

Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: realizace biokoridoru výsadbou dřevin přirozené dřevinné skladby dle 
příslušného STG (stromy i keře), výsadbu dřevin zabezpečit plošnou ochranou proti škodám zvěře, v prvních letech po 
výsadbě provádět mechanickou ochranu proti travinné buřeni. Stav biocenóz v letech po výsadbě dále sledovat. Nutno 
věnovat pozornost stavu vodního toku, provádět jeho čistění, provádět sanační zásahy u přestárlých stromů a důsledně 
monitorovat stav a šíření invazních druhů dřevin a rostlin.  

LBK4 

(LBC Horky – 
LBC Zadní 
díly) 

1775 3.4 (Hranický) 2BE/2RE 

 nivní, 
vodní 

(mezofilní 
hájový) 

2 C 5a 

2 BC 3 

L2.2 Údolní jasanovoolšový luh 

(M1.5 Pobřežní vegetace potoků) 

(L3.3 Karpatské dubohabřiny) 

Vymezení: ve střední až východní části území, východně od intravilánu obce Kostelec u Holešova, propojující navržené 
LBC Horky a navržené LBC Zadní díly. Hranice vymezeny pomocí parcelace, účelové komunikace, parcelou vodního 
toku Kosteleckého potoka; východní hranice u navržených částí je uvažována s ohledem na minimální šířku biokoridoru 
příslušné hierarchické úrovně (20 m).  

Stav: částečně existující kontrastní biokoridor lokální hierarchické úrovně. Severní úsek je vymezen na intenzivně 
obhospodařovaném travním porostu s hranicí při nezpevněné polní cestě a má potenciál mezofilních hájových lesních 
společenstev. V návaznosti na intravilán byl již realizován ochranný pás keřů a stromů za účelem omezení splachu z 
polí při prudkých deštích. Pás má šířku 30 m a je tvořen stromy (dub letní, javor mléč, lípa srdčitá, třešeň ptačí, jírovec 
maďal) a keři (ptačí zob obecný, líska obecná, svída bílá, růže šípková, myrabolán). Jižně od silnice III. třídy směr 
Kostelec u Holešova – Roštění se nacházejí břehové porosty, místy mezernaté, tvořené vzrostlými jedinci dubu letního, 
lípy srdčité, javoru mléče, vrby bílé a vrby křehké, místy se vyskytuje i ořešák královský a jasan ztepilý). Biokoridor není 
realizován v celé své šířce, návrh předpokládá rozšíření na aktuálně intenzivně využívané plochy ZPF s ornou půdou.  

Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: realizace navržených částí biokoridoru výsadbou dřevin přirozené 
dřevinné skladby dle příslušného STG (stromy i keře), u stávajících břehových porostů provádět sanační zásahy a 
obnovu. Výsadbu dřevin zabezpečit plošnou (v případě odrostků a vzrostlých stromů také individuální) ochranou proti 
škodám zvěře, v prvních letech po výsadbě provádět mechanickou ochranu proti travinné buřeni. Stav biocenóz 
v letech po výsadbě dále sledovat.) Nutno věnovat pozornost stavu vodního toku, provádět jeho čistění, provádět 
sanační zásahy u přestárlých stromů a důsledně monitorovat stav a šíření invazních druhů dřevin a rostlin. U 
stávajících břehových porostů provádět sanační zásahy a obnovu.  
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LBK5  

(LBC Zadní 
díly – LBC 
Pekliska) 

630 3.4 (Hranický) 2RE 
 nivní, 
vodní 

2 C 5a 
L2.2 Údolní jasanovoolšový luh 

(M1.5 Pobřežní vegetace potoků) 

Vymezení: v jihozápadní části území, propojující navržené LBC Zadní díly a LBC Pekliska na sousedním k. ú. Němčice. 
Hranice vymezeny parcelou vodního toku Kosteleckého potoka; východní hranice u navržené části je uvažována s 
ohledem na minimální šířku biokoridoru příslušné hierarchické úrovně (20 m).  

Stav: částečně existující modální biokoridor lokální hierarchické úrovně, aktuálně tvořený břehovými porosty, místy 
mezernaté, vrby bílé a vrby křehké, místy se vyskytují topoly a jasan ztepilý. Biokoridor není realizován v celé své šířce, 
návrh předpokládá rozšíření na aktuálně intenzivně využívané plochy ZPF s ornou půdou.  

Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: realizace navržených částí biokoridoru výsadbou dřevin přirozené 
dřevinné skladby dle příslušného STG (stromy i keře), u stávajících břehových porostů provádět sanační zásahy a 
obnovu. Výsadbu dřevin zabezpečit plošnou (v případě odrostků a vzrostlých stromů také individuální) ochranou proti 
škodám zvěře, v prvních letech po výsadbě provádět mechanickou ochranu proti travinné buřeni. Stav biocenóz 
v letech po výsadbě dále sledovat. Nutno věnovat pozornost stavu vodního toku, provádět jeho čistění, provádět 
sanační zásahy u přestárlých stromů a důsledně monitorovat stav a šíření invazních druhů dřevin a rostlin. U 
stávajících břehových porostů provádět sanační zásahy a obnovu.  

LBK6 

(NRBC 
Kostelecké 
polesí – LBC 
12/55 Obora) 

1020 3.4 (Hranický) 3BE 
mezofilní 
bučinný 

3 BD 3 L5.1 Květnaté bučiny 

Vymezení: v severní části území (severně od intravilánu obce Karlovice), spojující NRBC Kostelecké polesí a LBC 
12/55 Obora na sousedním k. ú. Beňov. Hranice vymezeny pomocí parcelace a části zpevněné a nezpevněné účelové 
komunikace. Západní hranice trasovaného biokoridoru je uvažována s ohledem na minimální šířku příslušné 
hierarchické úrovně (20 m).  

Stav: neexistující modální biokoridor lokální hierarchické úrovně, aktuálně navržen na intenzivně využívaných plochách 
ZPF s ornou půdou. Při okraji cesty v jižní části výsadba vzrostlých odrostků – jírovec maďal.  

Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: realizace navržených částí biokoridoru výsadbou dřevin přirozené 
dřevinné skladby dle příslušného STG (stromy i keře). Výsadbu dřevin zabezpečit plošnou (v případě odrostků a 
vzrostlých stromů také individuální) ochranou proti škodám zvěře, v prvních letech po výsadbě provádět mechanickou 
ochranu proti travinné buřeni. Stav biocenóz v letech po výsadbě dále sledovat.  

LBK7 

(LBK6 – RBC 
Přestavlcký 
les) 

1325 3.4 (Hranický) 3BE 

mezofilní 
bučinný 

(nivní, 
vodní) 

3 BC 3 

(3 BC 5a) 

L5.1 Květnaté bučiny 

(L2.2 Údolní jasanovoolšový luh) 

Vymezení: v severozápadní části území (severně od intravilánu obce Karlovice), navazující na LBK6 a propojující 
regionální biocentrum OK37 Přestavlcký les na sousedním k. ú. Stará Ves u Přerova. Hranice vymezeny pomocí 
parcelace, aktuálního stavu ekologicky stabilnějších prvků v území (břehové porosty Dobrčického potoka, doprovodná 
vegetace podél cest) a katastrální hranice. Východní navrhovaná část, napojující se na LBK6 je uvažována s ohledem 
na minimální šířku biokoridoru příslušné hierarchické úrovně (20 m).  

Stav: částečně existující kontrastní biokoridor lokální hierarchické úrovně. Východní část navržena podél zpevněné 
účelové komunikace, aktuálně na intenzivně obhospodařované půdě ZPF s ornou půdou, v jižní části s odrostlou 
výsadbou jírovce maďalu. Jižní část je částečně tvořena mezernatou výsadbou stromů podél polní cesty – dub zimní, 
jasan ztepilý, jírovec maďal, vrby, z keřů hlohy, růže šípková a bez černý. Západní existující část je tvořena převážně 
břehovým porostem topolu kanadského, v podúrovni pak bezem černým, javory a vrbami.  

Podmínky pro zajištění cílového ekosystému: realizace navržených částí biokoridoru výsadbou dřevin přirozené 
dřevinné skladby dle příslušného STG (stromy i keře), u stávajících břehových porostů provádět sanační zásahy (topoly 
jsou přestárlé a hojně napadené jmelím bílým) a obnovu. Výsadbu dřevin zabezpečit plošnou (v případě odrostků a 
vzrostlých stromů také individuální) ochranou proti škodám zvěře, v prvních letech po výsadbě provádět mechanickou 
ochranu proti travinné buřeni. Stav biocenóz v letech po výsadbě dále sledovat. Nutno věnovat pozornost stavu vodního 
toku, provádět jeho čistění, provádět sanační zásahy u přestárlých stromů a důsledně monitorovat stav a šíření 
invazních druhů dřevin a rostlin.   

 

c) Přehled ploch navržených pro realizaci prvků ÚSES, liniovou a krajinnou zeleň 

Tab. A.20: Navržené plochy přírodní (P) určené pro realizaci biocenter 

Poř. č. Označení Plocha (ha) prvek ÚSES 

1 30 2,9425 LBC Pučivska 

2 31 3,4958 LBC Zadní díly 

3 32 0,8962 LBC Horky 

4 33 1,0360 LBC Horky 

 Celkem 8,3705  
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Tab. A.21: Navržené plochy krajinné zeleně (K) určené pro realizaci biokoridorů 

Poř. č. Označení Plocha (ha) prvek ÚSES 

1 37 0,8848 Lokální biokoridor LBK5 

2 38 0,3494 Lokální biokoridor LBK4 

3 39 0,8610 Lokální biokoridor LBK4 

4 41 0,3106 Lokální biokoridor LBK1 

5 42 0,4535 Lokální biokoridor LBK1 

6 43 0,3048 Lokální biokoridor LBK3 

7 44 0,2492 Lokální biokoridor LBK3 

8 45 1,4205 Lokální biokoridor LBK2, LBK3 

9 47 0,0589 Lokální biokoridor LBK7 

10 48 0,0599 Lokální biokoridor LBK7 

11 50 0,2145 Lokální biokoridor LBK6 

12 51 0,0871 Lokální biokoridor LBK6 

13 53 0,3017 Lokální biokoridor LBK6 

14 80 0,2205 Lokální biokoridor LBK6 

15 81 1,7642 Lokální biokoridor LBK6, LBK7 

16 87 0,5532 Lokální biokoridor LBK2 

17 90 0,4521 Lokální biokoridor LBK2 

18 108 0,4301 Lokální biokoridor LBK4 

19 109 0,0791 Regionální biokoridor 1540 

20 110 0,1386 Regionální biokoridor 1540 

21 127 0,5711 Regionální biokoridor 1540 

 Celkem 9,7648  

 

Tab. A.22: Navržené plochy sídelní zeleně (Z*) určené pro realizaci biokoridorů 

Poř. č. Označení Plocha (ha) prvek ÚSES 

1 111 0,1163 Regionální biokoridor 1540 

 Celkem 0,1163  

 

V návaznosti na plochy pro prvky ÚSES jsou navrženy další plochy pro krajinnou zeleň, určené 

pro realizaci protierozních opatření a posílení ekologické stability v území.  

Tab. A.23: Navržené plochy krajinné zeleně (K) určené pro realizaci pásů liniové krajinné zeleně 

Poř. č. Označení Plocha (ha) prvek ÚSES 

1 54 0,3150 Liniová zeleň 

2 55 1,2162 Liniová zeleň 

3 56 0,4209 Liniová zeleň 

4 58 0,4465 Liniová zeleň 

5 59 0,2666 Liniová zeleň 

6 106 0,5032 Liniová zeleň 

7 107 0,1887 Liniová zeleň 

 Celkem 3,3571  

 

V návaznosti na vymezený lokální biokoridor LBK7 je navržena plocha krajinné zeleně (K) 69, 

která je určena pro ozelenění bývalé skládky v severní části řešeného území. 
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Tab. A.24: Navržené plochy krajinné zeleně (K) určené pro ozelenění skládky 

Poř. č. Označení Plocha (ha) prvek ÚSES 

1 69 0,7381 Ozelenění skládky 

 Celkem 0,7381  

 

5.4. Prostupnost krajiny 

Návrhem řešení jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení a zvýšení prostupnosti krajiny. V plochách, 

které jsou v grafické části (viz výkres B.2.6 Koncepce uspořádání krajiny) označeny jako plochy 

vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje je nutno 

provést dílčí fragmentaci rozsáhlých celků zemědělské půdy, její diverzifikaci a současně i zvýšení 

počtu nezpevněných účelových komunikací. 

 

5.5. Protierozní opatření 

Mimo zastavěné území se silně projevuje větrná i vodní eroze. Proto musí být v těchto částech 

realizováno zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, vytvá-

řejících jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy 

polí. Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci 

zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním ekologické 

stability. V jihovýchodní části řešeného území je na pravostranném přítoku Roštěnky navržena nová 

vodní plocha (24) s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině a zadržení přívalových dešťových vod. 

K omezení vodní a větrné eroze se navrhuje: 

 zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, s cílem vytváření 

jednak protierozních opatření, jednak optického rozčleňení stávajících nedělených nadměrných 

ploch polí, 

 rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci 

zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním 

ekologické stability. 
 

5.6. Ochrana před povodněmi 

 Územním plánem nejsou navrženy žádné plochy pro ochranu před povodněmi. 

 V jihovýchodní části řešeného území je navržena plocha vodní plochy a toky (WT) 24, určená pro 

realizaci malé vodní nádrže s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině a zadržení přívalových 

dešťových vod. 

5.7. Rekreace 

 Návrhem územního plánu jsou stabilizovány stávající plochy rekreace, které jsou zastoupeny 

především v severní části řešeného území. 

 Pro chalupářství bude i nadále využívána část bývalých nebo trvale neobydlených objektů bydlení. 

 Územním plánem jsou navrženy 2 plochy pro rodinnou rekreaci (RI) 85 a 97. 

 Územním plánem není uvažován další rozvoj individuální rekreace nad rámec stávajících a 

navržených ploch.  
 

5.8. Dobývání nerostů  

 Územním plánem nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání nerostů. 
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6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmí-
nek ochrany krajinného rázu 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s 
určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej 
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve 
kterých plochách je vyloučeno umísťování 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) 

6.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

Tab. A.6.1. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Kostelec u Hol. 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Označení  plochy  

 Plochy BYDLENÍ  

1 Plochy hromadného bydlení BH 

2 Plochy individuálního bydlení BI 

 Plochy REKREACE  

3 Plochy rodinné rekreace RI 

4 Plochy rekreace specifických forem - Agroturistika RX 

5 Plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady RZ 

 Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

6 Plochy občanského vybavení – Veřejná vybavenost OV 

7 Plochy občanského vybavení – Komerční zařízení OK 

8 Plochy občanského vybavení – Tělovýchova a sport OS 

 Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

9 Plochy občanského vybavení – Veřejná pohřebiště a související služby OH 

10 Plochy občanského vybavení – Plochy specifických forem občan. vybavení OX 

 Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

11 Plochy silniční dopravy DS 

12 Plochy ostatní dopravy D 

 Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

13 Plochy technické infrastruktury  T* 

14 Plochy technické infrastruktury – Vodní hospodářství TV 

15 Plochy technické infrastruktury – Energetika TE 

16 Plochy technické infrastruktury – Elektronické komunikace TK 

17 Plochy technické infrastruktury – Nakládání s odpady  TO.1 

 Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  
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18 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch  PV 

19 Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch  PZ 

 Plochy VÝROBY A SKLADOVÁNÍNÍ  

20 Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby VD 

21 Plochy průmyslové výroby a skladů VP 

22 Plochy zemědělské a lesnické výroby  VZ 

 Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

23 Vodní plochy a toky WT 

 Plochy SÍDELNÍ ZELENĚ  

24 Plochy sídelní zeleně  Z* 

 Plochy KRAJINNÉ ZELENĚ  

25 Plochy krajinné zeleně K 

 Plochy PŘÍRODNÍ   

26 Plochy přírodní  P 

 Plochy LESNÍ  

27 Plochy lesní L 

 Plochy ZEMĚDĚLSKÉ  

28 Plochy zemědělské Z 

 

6.1. Vymezení pojmů  

Ve stanovených podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se kromě jiného 

vyskytují i následující pojmy, které se pro Územní plán Kostelec u Holešova ad hoc definují takto: 

a) Činnosti 

 Bydlení je druh činnosti, zajišťující uspokojování základních lidských potřeb, zejména přístřeší, 

bezpečí a soukromí. Pro potřeby tohoto územního plánu je individuálním bydlením chápáno 

bydlení v rodinných domech, hromadným bydlením zpravidla bydlení v bytových domech, 

případně také v polyfunkčních objektech – v kombinaci s občanským vybavením. 

 Smíšeným bydlením se rozumí koexistence (společný výskyt) bydlení (individuálního, hromadného) 

s občanským vybavením.  

 Službou se rozumí podnikatelská činnost uskutečňovaná pro příjemce, který ji nevyužívá pro 

vlastní podnikání. Služby se člení na věcné služby, tj. cizí činnosti, které se týkají věcí (hmotných 

statků) obnovují je nebo je zlepšují (např. opravy věcí) a osobní služby, tj. cizí činnosti, které se 

týkají člověka (např. kadeřnictví). Služby nelze skladovat. 

 Výrobou nebo výrobní činností se rozumí činnosti směřující ke zhotovování věcných statků a 

služeb, sloužících k uspokojování lidských potřeb. 

 Zemědělskou výrobou se rozumí zpravidla hromadná rostlinná nebo živočišná zemědělská výroba 

realizovaná ve specializovaných zemědělských areálech. Aktivity hromadné zemědělské výroby 

zpravidla vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštních předpisů. 

 Průmyslovou výrobou se rozumí hromadná tovární (velkosériová) výroba v plošně rozsáhlých 

areálech s rozvinutou vnitropodnikovou dopravou. Aktivity průmyslové výroby zpravidla vyžadují 

posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštních předpisů. 

 Skladováním se rozumí činnosti zajišťující uchovávání věcných statků v nezměněném stavu. 

 Lehkým průmyslem se rozumí výrobní činnost zpravidla orientovaná na spotřebitele (tzn. většina 

výrobků lehkého průmyslu je vyráběna/určena přímo pro koncové spotřebitele, než na mezipro-

dukty k dalšímu zpracování). Lehký průmysl vyrábí především malé spotřební zboží (zboží 
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krátkodobé spotřeby, movité věci prodávané maloobchodním způsobem, včetně zboží dlouhodobé 

spotřeby. Lehký průmysl je výrobní činnost, která používá menší množství částečně zpracovaného 

materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží. Příkladem lehkého 

průmyslu je výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. 

 Smíšenou výrobou se rozumí podnikatelská nezemědělská, převážně malosériová výrobní činnost, 

provozovaná v plošně menších areálech (např. lehký průmysl, řemeslná výroba, živnostenské 

provozovny, služby), přičemž její charakter nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí výrobní 

plochy/areálu. 

 Malovýrobou se rozumí výroba v malém rozsahu, zemědělského nebo řemeslného charakteru, 

typická vysokým podílem vlastní práce samostatně hospodařících rolníků nebo (drobných) 

řemeslníků/živnostníků, případně i jejich rodinných příslušníků, která je provozována obvykle v 

objektech nebo na plochách přímo souvisejících s vlastním (individuálním) bydlením. 

 Drobnou pěstitelskou činností se rozumí pěstování plodin a produktů samozásobitelského 

charakteru. 

 Podnikatelskou činností se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

 Podnikatelskou činností nerušícího a neobtěžujícího charakteru se rozumí taková výrobní činnost, 

včetně služeb, která svými účinky a vlivy neomezuje, neobtěžuje a neohrožuje životní prostředí a 

obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí zejména hlukem, emisemi, zápachem a 

vibracemi nad míru obvyklou (přiměřenou místním poměrům) a je slučitelná s charakterem území. 

Podnikatelská činnost nerušícího a neobtěžujícího charakteru nezahrnuje skladování, zemědělskou 

ani průmyslovou výrobu.  

 Velkovýrobním způsobem zemědělského obhospodařování pozemků (zemědělskou velkovýrobou) 

se rozumí způsob obhospodařování zemědělského půdního fondu, při němž je v s minimálními 

prostředky a v krátkém časovém úseku obdělána rozsáhlá plocha polností (řádově desítky až tisíce 

hektarů); způsob hospodaření je málo náročný z hlediska potřeby pracovních sil, avšak je náročný 

na technologie používané k hospodaření; způsob hospodaření, při němž vytěžování ekonomického 

kapitálu půdy výrazně převyšuje ekologické a sociální funkce, čímž je do značné míry ve vztahu k 

přírodě exploatační; způsob hospodaření, při němž je upřednostňována chemizace a používání 

hnojiv k maximalizaci hektarových výnosů plodin; způsob hospodaření vedoucí k porušení svazku 

místa pěstování s místem zpracování, a to formou koncentrace zemědělské výroby do velkých 

výrobních celků se značnou kapitálovou základnou; způsob hospodaření, při němž je počet 

vlastníků půdy výrazně vyšší než počet nájemců či hospodářů. 

 Malovýrobním způsobem zemědělského obhospodařování pozemků (zemědělskou malovýrobou) se 

rozumí obhospodařování zemědělských pozemků v malém rozsahu (řádově tisíce metrů 

čtverečních až jednotky hektarů), které je typické vysokým podílem vlastní práce zejména 

samostatně hospodařících rolníků nebo jejich rodinných příslušníků, případně také vlastníků 

pozemků, kteří ale nejsou evidováni jako samostatně hospodařící rolníci, přičemž obhospoda-

řovatelé těchto pozemků jsou zpravidla i jejich vlastníky. 

 Sítěmi technického vybavení se rozumí nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a 

konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy 

technického vybavení; podle účelu jsou sítě technického vybavení energetické (elektrická silová 

vedení, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná vedení 

(například produktovody). 
 

b) Funkční složky a vybrané plochy s rozdílným způsobem využití  

 Občanské vybavení je jednou ze základních urbanistických funkčních složek. Je představováno 

rozsáhlým souborem zařízení, sahajících od správy a administrativy, přes služby, až po školství a 

výchovu. Cílem rozvoje této obslužné funkce je zvýšení standardu kvality a pohotovosti všech 
služeb, které občanské vybavení nabízí obyvatelům sídla i těm, kteří za službami dojíždějí. 
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 Veřejným občanským vybavením se rozumí stavby, zařízení a pozemky sloužící zejména pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a 
ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. 

 Komerčním občanským vybavením se rozumí stavby, zařízení a pozemky sloužící zejména pro 

zařízení maloobchodu, ubytování a veřejného stravování, zařízení služeb, provozovaných na 
komerční (obchodní) bázi, případně vybraných zařízení administrativy. 

 Plochy smíšeného využití jsou plochy charakteristické různorodostí funkcí (polyfunkčnost), v nichž 

mohou být kombinovány vzájemně se nerušících funkce, bez (nutnosti nebo potřeby) specifikace 

funkce převažující. Jednotlivé funkce jsou vzájemně zaměnitelné, přičemž mohou být v dané ploše 

zastoupeny všechny, které do dané plochy náleží, nebo jen některá z nich. Dle charakteru základní 

funkční složky jsou v zastavěném území pro potřeby tohoto územního plánu dále rozlišovány 

plochy smíšené obytné, v nezastavěném území plochy smíšené nezastavěného území.  

 Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro individuální bydlení, hromadné bydlení, 

pozemky občanského vybavení (veřejné i komerční občanské vybavení) a veřejných prostranství a 

dále pozemky nezbytné a související dopravní a technické infrastruktury, přičemž zde mohou být 

zastoupeny pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 

nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího 

území, například nerušící služby, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž 

v území nebo podnikatelská činnost v plochách bydlení v rodinných domech nerušícího a 

neobtěžujícího charakteru.  

 Dopravní infrastrukturou se rozumí zejména pozemní komunikace včetně souvisejících zařízení, 

určeně převážně pro motorovou dopravu, které nejsou, dálnicemi, silnicemi ani místními komu-

nikacemi ve smyslu zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb., v platném znění). 

Dopravní infrastrukturou se rozumí také plochy určené k parkování (parkoviště), pokud nejsou 

vymezeny jako součást veřejných prostranství, nebo plochy/prostory určené pro odstavování 

vozidel (garáže). 

 Zemědělskými plochami se rozumí plochy v nezastavěném území, zahrnující zemědělské pozemky 

tříděné podle druhů (orná půda, trvalé travní porosty, sady ad.), včetně (souvisejících) polních cest, 

rozptýlené zeleně, mezí, teras, terénních úprav, odvodňovacích kanálů apod., které jsou zpravidla 

zaměřeny na tržní produkci s převažujícím velkovýrobním a doplňkovým malovýrobním způsobem 

zemědělského obhospodařování pozemků 

 Zemědělskými plochami se specifickým využitím se rozumí plochy v nezastavěném území, které se 

nacházejí zpravidla pouze v přímé návaznosti na zastavěné území. Jedná se o plochy tvořené 

zahradami, maloplošnými ovocnými sady a menšími plochami orné půdy nebo trvalých travních 

porostů (tzv. záhumenky), přiléhající k obytné zástavbě, které jsou malovýrobně obhospodařované 

a zajišťující zemědělskou produkci a drobnou pěstitelskou činnost jednotlivých vlastníků pozemků. 

Na plochách vymezených územním plánem jako Plochy zemědělské specifické (Z.1) lze umisťovat 

stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m
2
 zastavěné plochy do 5 metrů výšky, 

s možností podsklepení. 

 Sídelní zeleň tvoří vybrané plochy a pozemky v zastavěném území. Jedná se o soubor záměrně za-

ložených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody, které jsou dle významu a polohy v 

sídle pravidelně udržovány zahradnickými nebo krajinářskými metodami. 

 Krajinnou zelení se rozumí plochy vegetace rostoucí mimo les s převažující ekologickou a krajino-

tvornou funkcí.  

 Přírodními plochami se rozumí přirozené nebo přírodě blízké plochy nebo části krajiny v nezasta-

věném území se zvýšeným ekologicko-stabilizačním významem, nebo zvýšenou hodnotou kra-

jinného rázu, primárně určené pro ochranu přírody a krajiny. 

 Souvisejícími provozními zařízeními a stavbami se rozumí technické a hospodářské zázemí, tj. 

souhrn ploch, objektů a vedení, které mají doplňkový charakter a umožňují a zajišťují řádný provoz 

jednotlivých funkčních ploch. 

 Venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu jsou volnočasová zařízení nekomerčního 

charakteru, jako jsou např. hrací nebo dětská hřiště, pískoviště apod., umožňující provozování spor-
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tovně-relaxačních aktivit, zejména na plochách určených k bydlení, či na plochách veřejných 

prostranství.  

 Zahrádkářskou chatou se rozumí stavba o jednom nadzemním podlaží do 25 m
2
 zastavěné plochy a 

do 5 m výšky, s možností podsklepení, která je určena pro zahrádkářskou činnost ve vymezených 

zahrádkářských osadách. 

 Zemědělská stavba je a) stavba pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m
2
 zastavěné 

plochy a do 5 m výšky, s možností podsklepení; b) stavba pro chov hospodářských zvířat, sklado-

vání produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, sklado-

vání a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, 

přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby.  

 Interakčním prvkem se rozumí krajinný segment, který na místní (lokální) úrovni zprostředkovává 

příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně 

stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Kromě toho mohou interakční prvky vytvářet podmínky pro 

trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů 

rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). 

Interakční prvky mohou být liniové (meze, stromořadí, liniové pásy trvalých travních porostů nebo 

keřů apod.) nebo plošné (např. maloplošné, popř. izolované remízy náletové krajinné zeleně v 

polích, maloplošná mokřadní společenstva apod.). 
 

c) Ostatní pojmy 

 Neobtěžující a nerušící činnosti se rozumí takové činnosti, jejichž účinky a vlivy neomezují, 

neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí 

zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi a jsou slučitelné s charakterem území s tím, že 

celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů 

překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající 

chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. 

ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a na hranici ploch (s možností situovat 

chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci. 

 Pohodou bydlení se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé 

a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra 

klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, 

např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi 

pachů a prachu, osluněním apod. 

 Pojem nad míru přiměřenou místním poměrům přesahuje běžné chování, které je obvyklé a v rámci 

sousedských potřeb tolerované. Výklad se provádí objektivně a podle konkrétní situace, je tak třeba 

zohlednit jak intenzitu zásahu a jejich frekvenci, tak místní poměry. 

 Sídelní strukturou se rozumí výslednice dlouhodobého vývoje, ve kterém se uplatnily vnitřní i 

vnější vlivy. Charakter a uspořádání sídel v osídlení, jejich vztahy a intenzita těchto vztahů 

vyjadřuje různé úrovně vývoje sídelní struktury a stupně urbanizace: od území pouze s dostřednými 

vazbami spádových sídel a nízkým stupněm urbanizace až po aglomerační území. 

 Tradiční historická urbanistická struktura sídla je tvořena čtyřmi hlavními složkami: půdorysnou 

strukturou sídla, parcelací, půdorysnou (plošnou) strukturou zástavby a hmotovou strukturou 

zástavby. 

 Půdorysnou strukturou sídla se rozumí soustava urbanistických (domovních) bloků a jimi 

vymezených urbanistických prostorů (náměstí/návsí a ulic). 

 Charakterem zástavby se rozumí spolupůsobení formy (struktury) zástavby a architektonického 

výrazu jednotlivých staveb, stavebních souborů a nezastavěných ploch (zejména parkových). 

Charakter a struktura zástavby vyjadřují plošné a prostorové parametry zástavby, přičemž jsou 

dány zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním zástavby na pozemcích vzhledem k 

přilehlým veřejným prostranstvím (např. určením vztahu zástavby k uliční a stavební čáře), 

hustotou zástavby a celkovým hmotovým řešením a měřítkem zástavby. 
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 Venkovským charakterem zástavby se rozumí zástavba s tradiční historickou urbanistickou 

strukturou, k jejímž specifickým rysům obecně patří zejména: menší objemové měřítko zástavby 

jako celku i jednotlivých staveb; převažující podíl individuální zástavby; vyšší podíl veřejných 

prostranství a zahrad; regionální specifičnosti urbanistického uspořádání zástavby a přímá 

návaznost na krajinu, množství přírodních prvků v zastavěném území.  

 Městským a příměstským charakterem zástavby se rozumí zástavba, která se vyznačuje menšími 

výměrami pozemků, vyšší podlažností, tvary a hmotami objektů (domů), často bez vazby na 

charakter a tvary objektů původní ani nově vniklé zástavby. Nové vznikající kolonie rodinných 

domu na vesnicích v blízkosti měst vesměs nenavazují svým charakterem ani na vesnici ani na 

okolní krajinu. Vlastní forma zpravidla nereaguje na původní zástavbu, nerespektuje měřítko, barvu 

proporce, ani o zachování charakteru místa. 

 Prostorovým uspořádáním území se rozumí prostorová struktura uspořádání území a zástavby, 

která je kombinací tří základních parametrů: půdorysného uspořádání (např. zástavba bloková, 

solitérní, rozvolněná venkovská, rozptýlená, ad.), výškové zonace zástavby (např. jednopodlažní, 

nízkopodlažní - do 3. NP, apod.) a objemové zonace zástavby (např. maloobjemová – rodinné 

domy; středně objemová – bytové domy; velkoobjemová – rozsáhlé obytné komplexy, nákupní 

střediska typu hypermarket, výrobní haly, skladové komplexy apod.), které lze využít při stanovení 

podmínek prostorového uspořádání, přičemž dle potřeby, povahy a charakteru území, lze případně 

použít jen některé z uvedených parametrů. 

 Výšková hladina zástavby je výška staveb nad přilehlým terénem vyjádřená počtem nadzemních 

podlaží, přičemž výška podlaží není určena a musí odpovídat potřebám umísťované funkce. Pokud 

budou domy kryté sklonitou střechou, je možno využít i podkroví, přičemž podkroví se nezapočí-

tává jako samostatné nadzemní podlaží. 

 Pojmem podkroví se rozumí přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím 

vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. 

 Intenzita zastavění pozemku je poměr zastavěné plochy pozemku k maximálnímu možnému 

zastavění pozemku stavbami, přičemž zastavěnou plochou pozemku se rozumí součet všech 

zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěná plocha pozemku se vypočítává jako součet 

zastavěných ploch všech staveb, které jsou na pozemku, tj. zastavěná plocha budov, garáží, krytých 

stání, altánů nebo pergol, zahradních domků, bazénů, příjezdových komunikací, teras, zpevněných 

nádvoří a chodníků. 

 

6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

1. Plochy hromadného bydlení (BH) 

Hlavní využití 

 plochy pro bydlení v bytových domech  

Přípustné využití 

 činnosti a stavby přímo související s hromadným bydlením a jeho provozem (technické a hospo-

dářské zázemí) 

 doprava v klidu (garážování, parkování, odstavné zpevněné plochy) 

 místní komunikace a ostatní dopravní plochy (chodníky, cyklistické stezky) 

 venkovní otevřená maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu včetně dětských hřišť 

 související plochy veřejných prostranství 

 související plochy veřejné a izolační zeleně 

 ostatní související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území 
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Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

2. Plochy individuálního bydlení (BI) 

Hlavní využití 

 individuální bydlení v rodinných domech  

Přípustné využití 

 činnosti a stavby přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem (technické a hospo-

dářské zázemí) 

 stavby pro drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru 

 venkovní otevřená maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu včetně dětských hřišť 

 plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné a izolační zeleně 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území 

 pozemky staveb, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezených plochách, jsou 

slučitelné s bydlením a slouží především obyvatelům v takto vymezených plochách 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

3. Plochy rodinné rekreace (RI) 

Hlavní využití 

 plochy pro rodinnou rekreaci 

Přípustné využití 

 činnosti, pozemky a stavby přímo související s rodinnou rekreací a jejím provozem 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 pozemky, stavby a zařízení, které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami, a které snižují kvalitu 

prostředí 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 

4. Plochy rekreace specifických forem – Agroturistika (RX) 

Hlavní využití 

 plochy pro agroturistiku včetně hospodářských a stájových zařízení 

Přípustné využití 

 penziony, ubytovny, restaurační zařízení 

 pozemky, stavby a zařízení pro související sportovní činnosti  
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 byty vlastníků objektů, služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 

 činnosti, pozemky a stavby přímo související s provozováním agroturistiky 

 související plochy izolační a užitkové zeleně 

 související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 pozemky, stavby a zařízení, které nejsou slučitelné s provozováním agroturistiky a které snižují 

kvalitu prostředí 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 

5. Plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady (RZ) 

Hlavní využití 

 plochy pro soustředění zahrádkářských chat, určených výhradně pro zahrádkaření 

Přípustné využití 

 činnosti, zařízení a stavby přímo související přímo související s provozem zahrádkářských osad 

 související plochy izolační a užitkové zeleně 

 související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 pozemky, stavby a zařízení, neslučitelné se zahrádkařením, snižující kvalitu prostředí 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru. 

 

6. Plochy občanského vybavení – Veřejná vybavenost (OV) 

Hlavní využití 

 zařízení a stavby pro vzdělávání a výchovu 

 zařízení a stavby pro sociální služby, péči o rodinu 

 zařízení a stavby pro péči o rodinu 

 zařízení a stavby pro zdravotní služby 

 zařízení a stavby pro kulturu 

 církevní zařízení a stavby 

 zařízení a stavby pro veřejnou správu a samosprávu 

 zařízení a stavby pro ochranu obyvatelstva 

Přípustné využití 

 ostatní související provozní zařízení a stavby 

 služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 

 související plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze a ochraně území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
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7. Plochy občanského vybavení – Komerční vybavenost (OK) 

Hlavní využití  

 zařízení a stavby pro maloobchod 

 zařízení a stavby pro stravování 

 zařízení a stavby pro ubytování 

 zařízení a stavby pro nevýrobní služby 

 zařízení a stavby pro výrobní služby nerušícího charakteru 

Přípustné využití 

 ostatní související provozní stavby a zařízení 

 služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 

 související plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze a ochraně území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 

8. Plochy občanského vybavení – Tělovýchova a sport (OS) 

Hlavní využití 

 venkovní otevřené sportovní plochy a stavby (hřiště na kopanou, hřiště pro házenou, odbíjenou, 

tenisové kurty apod.) určené pro tělovýchovu, sport a sportovně rekreační a relaxační aktivity  

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu 

 související plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související stavby dopravní a technické infrastruktury sloužící k obsluze a ochraně území 

 služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 

9. Plochy občanského vybavení – Veřejná pohřebiště a související služby (OH) 

Hlavní využití 

 hřbitovy včetně souvisejících provozních staveb a zařízení 

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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10. Plochy občanského vybavení – Plochy specifických forem občanského vybavení (OX) 

Hlavní využití 

 zařízení a stavby mysliveckého sdružení 

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

11. Plochy silniční dopravy (DS) 

Hlavní využití 

 Plochy pro silniční dopravu, včetně dílčích napojení a úprav na stávající silnice 

Přípustné využití 

 odstavné silniční pruhy a parkoviště, zastávky hromadné dopravy 

 související sítě technického vybavení 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 mimo vlastní silniční tělesa lze v těchto plochách umisťovat izolační pásy zeleně, související sítě 

technického vybavení včetně protihlukových opatření, zařízení protipovodňové ochrany, pěší ko-

munikace a cyklostezky 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 

12. Plochy ostatní dopravy (D) 

Hlavní využití 

 hlavní zpevněné komunikace sloužící pro účelovou, zemědělskou nebo lesní dopravu mimo zasta-

věná území sídel, které mohou být využívány i pro pěší a cyklistickou dopravu 

Přípustné využití 

 přilehlé pásy izolační a doprovodné zeleně 

 nezbytné a související liniové sítě technického vybavení zajišťující obsluhu území  

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

13. Plochy technické infrastruktury (T*) 

Hlavní využití 

 zařízení a stavby sloužící pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod 

 plochy pro zásobování elektrickou energií  
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Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 

14. Plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství (TV) 

Hlavní využití 

 zařízení a stavby pro zabezpečování zásobování pitnou vodou  

 zařízení a stavby sloužící pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod 

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související dopravní a technická infrastruktura 

 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

15. Plochy technické infrastruktury - Energetika (TE) 

Hlavní využití 

 plochy pro zásobování plynem  

 plochy pro zásobování elektrickou energií  

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

16. Plochy technické infrastruktury – Elektronické komunikace (TK) 

Hlavní využití 

 Zařízení a stavby elektronické komunikace (spojová zařízení, vysílače apod.) 

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související dopravní a technická infrastruktura 

 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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17. Plochy technické infrastruktury – Nakládání s odpady (TO.1) 

Hlavní využití 

 Plochy pro nakládání s odpady 

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související dopravní a technická infrastruktura 

 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
 

18. Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 

Hlavní využití 

 náves, ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky, veřejná a izolační zeleň 

Přípustné využití 

 dopravní a technická infrastruktura zajišťující obsluhu území 

 dětská hřiště 

 maloplošná otevřená sportovní zařízení  

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
 

19. Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) 

Hlavní využití 

 veřejná zeleň 

 plochy izolační zeleně 

Přípustné využití 

 související dopravní a technická infrastruktura zajišťující obsluhu území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

20. Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (VD) 

Hlavní využití 

 nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny 

 částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny 

Přípustné využití 

 související skladové a pomocné provozy, podniková administrativa 

 související odstavné zpevněné plochy, hromadná parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky 

 související vzorkové prodejny a zařízení odbytu 

 související dopravní a technická vybavenost sloužící k obsluze a ochraně území 

 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 
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Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 

21. Plochy průmyslové výroby a skladů (VP) 

Hlavní využití 

 stavby a zařízení pro zpracovatelskou průmyslovou výrobu a skladování, přičemž charakter výroby 

nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí výrobních areálů 

 částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny 

 nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny 

Přípustné využití 

 produkční stáje pro chov zvířat, přičemž způsob a objem chovaných zvířat nesmí negativně ovliv-

ňovat území za hranicí výrobního areálu 

 posklizňové linky rostlinné výroby 

 opravny a služby zemědělské techniky 

 skladové a pomocné provozy, podniková administrativa 

 odstavné zpevněné plochy, hromadná parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky 

 vzorkové prodejny a zařízení odbytu 

 zařízení technické vybavenosti zajišťující obsluhu výrobních areálů a zařízení  

 zařízení požární ochrany 

 technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod) 

 technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (s výjimkou skládek) 

 umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru, požární nádrže) 

 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 

22. Plochy pro zemědělskou výrobu (VZ) 

Hlavní využití 

 zpevněné manipulační plochy pro zemědělské účely 

Přípustné využití 

 související plochy, zařízení a stavby dopravní a technické infrastruktury 

 plochy izolační zeleně 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
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23. Vodní plochy a toky (WT) 

Hlavní využití 

 vodní plochy a toky včetně doprovodné břehové zeleně 

Přípustné využití 

 účelová vodohospodářská výstavba včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou ochranou 

 ve vhodných úsecích vodních toků realizace malých retenčních nádrží 

 rybochovná zařízení včetně souvisejících zařízení a související dopravní a technické infrastruktury  

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

24. Plochy sídelní zeleně (Z*) 

Hlavní využití 

 plochy soukromé zeleně - nezastavitelné zahrady 

 plochy veřejné zeleně které nebyly vymezeny jako veřejná prostranství 

Přípustné využití 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
 

25. Plochy krajinné zeleně (K) 

Hlavní využití 

 plochy krajinné a náletové zeleně, remízky 

 liniové porosty s krajinotvornou a protierozní funkcí 

 aleje, stromořadí, větrolamy 

 plochy určené pro vytváření biokoridorů, které jsou základními skladebnými prvky územního sy-

stému ekologické stability (ÚSES) 

Přípustné využití 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

26. Plochy přírodní (P) 

Hlavní využití 

 Plochy určené pro územní stabilizaci a vytváření biocenter, která jsou základními skladebnými 

prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 

Přípustné využití 

 vodní plochy tvořící základ biocenter - bez rybochovného využívání 

 výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům ÚSES 
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Podmíněně přípustné využití 

 pouze křížení nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti s plo-

chami biocenter 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním. přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 

 využití území vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch 

 změny kultur na nižší stupeň ekologické stability 
 

27. Plochy lesní (L) 

Hlavní využití 

 Lesní porosty v souvislých celcích i izolovaných segmentech plnící funkci lesa využívané podle 

své funkce (hospodářská, ochranná; lesy zvláštního určení) ve smyslu lesního zákona 

Přípustné využití 

 vyčlenění vybraných lesních ploch pro územní systém ekologické stability 

 pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

 

28. Plochy zemědělské (Z) 

Hlavní využití 

 plochy zemědělského půdního fondu (ZPF), primárně využívané za účelem tržní produkce 

Přípustné využití 

 protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí apod.) snižující vodní a větrnou erozi, 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami. 

 vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci v návaznosti na vodní plochy 

 související dopravní a technická infrastruktura, včetně cyklotras a vzdušného vedení VN 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
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1. Plochy bydlení hromadného1 (BH)2 

Hlavní využití 

 bydlení hromadné v bytových domech  

Přípustné využití 

 činnosti a stavby přímo související s hromadným bydlením a jeho provozem  

 venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu včetně dětských hřišť 

 veřejná prostranství 

 veřejná a izolační zeleň 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení a stavby zajišťující obsluhu a 

ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím, nebo 

které snižují kvalitu obytného prostředí a pohodu bydlení nad míru přiměřenou místním poměrům 

 

2. Plochy bydlení individuálního (BI) 

Hlavní využití 

 bydlení individuální v rodinných domech  

Přípustné využití 

 činnosti přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem 

 podnikatelská činnost nerušícího a neobtěžujícího charakteru 

 venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu, dětská hřiště 

 veřejná prostranství 

 veřejná a izolační zeleň 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 individuální rekreace 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím, a které snižují kvalitu 

obytného prostředí a pohodu bydlení 

 

3. Plochy rodinné rekreace (RI) 

Hlavní využití 

 rodinná (individuální) rekreace 

Přípustné využití 

 činnosti, pozemky a stavby přímo související s rodinnou rekreací a jejím provozem 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení a stavby zajišťující obsluhu a 

ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 veřejná prostranství včetně veřejné, izolační a užitkové zeleně 

                                                           
1
 Název plochy s rozdílným způsobem využití 

2
 Označení indexu plochy s rozdílným způsobem využití v grafické části dokumentace  



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC U HOLEŠOVA – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

51 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 činnosti, zařízení a stavby, které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami, nebo které snižují 

kvalitu prostředí nad míru přiměřenou místním poměrům 

 

4. Plochy individuální rekreace – zahrádkářská osada (RZ) 

Hlavní využití 

 zahrádkářské osady 

Přípustné využití 

 zahrádkářské chaty určené výhradně pro zahrádkaření 

 činnosti, zařízení a stavby přímo související s provozem zahrádkářských chat a zahrádkářských 

osad 

 veřejná prostranství včetně veřejné, izolační a užitkové zeleně 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 pozemky, stavby a zařízení, neslučitelné se zahrádkařením, snižující kvalitu prostředí 

 

5. Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV) 

Hlavní využití 

 veřejné občanské vybavení 

Přípustné využití 

 zařízení společenských organizací 

 zařízení a stavby pro obchodní prodej 

 zařízení a stavby pro stravování a ubytování 

 cestovní ruch  

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 

 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu  

 izolační, vnitroareálová a veřejná zeleň 

 veřejná prostranství 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, a které 

svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území. 

 

6. Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 

Hlavní využití 

 tělovýchova, sport, sportovně rekreační a relaxační aktivity  
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Přípustné využití 

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 

 izolační a vnitroareálová zeleň 

 veřejná prostranství 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 veřejná prostranství 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, nebo 

které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území nad míru přiměřenou místním 

poměrům 

 

7. Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 

Hlavní využití 

 hřbitovy včetně souvisejících provozních staveb a zařízení 

Přípustné využití 

 související plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související dopravní a technická infrastruktura, zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu 

území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

8. Plochy občanského vybavení – plochy specifických forem občanského vybavení (OX) 

Hlavní využití 

 areál mysliveckého sdružení a skautská klubovna 

Přípustné využití 

 související provozní zařízení, dopravní a technická infrastruktura, zařízení zajišťující obsluhu a 

ochranu území 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

9. Plochy pro silniční dopravu (DS) 

Hlavní využití 

 silniční doprava 

Přípustné využití 

 související sítě technického vybavení 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 

extravilánovými vodami 
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 mimo vlastní silniční tělesa lze v těchto plochách umisťovat izolační pásy zeleně, související sítě 

technického vybavení včetně protihlukových opatření, zařízení protipovodňové ochrany, pěší 

komunikace a cyklistické stezky 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

10. Plochy dopravní infrastruktury (D) 

Hlavní využití 

 dopravní infrastruktura  

Přípustné využití 

 zpevněné komunikace sloužící pro účelovou, zemědělskou nebo lesní dopravu mimo zastavěné 

území, včetně přístupových komunikaci zajišťujících dopravní obsluhu ploch bydlení a rekreace, 

které mohou být využívány i pro pěší a cyklistickou dopravu nebo jako hipostezky 

 samostatné nebo kombinované cyklostezky 

 přilehlé pásy izolační a doprovodné zeleně 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 garáže 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

11. Plochy technické infrastruktury (T*) 

Hlavní využití 

 technická infrastruktura 

Přípustné využití 

 zařízení a stavby pro zabezpečování zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci dešťových a 

odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a ochranné hráze zajišťující protipo-

vodňovou ochranou území 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související dopravní a technická infrastruktura 

 izolační zeleň 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

12. Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 

Hlavní využití 

 zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidace dešťových a odpadních vod 

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
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 izolační a vnitroareálová zeleň 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

13. Plochy technické infrastruktury – energetika (TE) 

Hlavní využití 

 zásobování plynem a elektrickou energií  

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

14. Plochy technické infrastruktury – elektronické komunikace (TK) 

Hlavní využití 

 elektronické komunikace  

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související dopravní a technická infrastruktura 

 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

15. Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 

Hlavní využití 

 skládka odpadů 

Přípustné využití 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 vnitroareálová a izolační zeleň 

 související zařízení a stavby sloužící k odstranění ekologických rizik 

 činnosti směřující k rekultivaci území  

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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16. Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 

Hlavní využití 

 plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 

Přípustné využití 

 venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu  

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 plochy zeleně 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

17. Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) 

Hlavní využití 

 veřejně přístupné plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch 

Přípustné využití 

 veřejná a izolační (oddělující) zeleň 

 park 

 dětská hřiště 

 venkovní maloplošná sportovní zařízení  

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně cyklistických stezek 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

18. Plochy smíšené obytné (SO) 

Hlavní využití 

 smíšené bydlení 

Přípustné využití 

 veřejné občanské vybavení 

 komerční občanské vybavení a služby 

 veřejná prostranství 

 venkovní maloplošná sportovní zařízení  

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 

 veřejná a izolační zeleň 

 izolační a vnitroareálová zeleň 

 doprava v klidu (garážování, parkování, odstavné zpevněné plochy) 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 

extravilánovými vodami 

 individuální rekreace 
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Nepřípustné využití 

 zemědělská výroba 

 průmyslová výroba 

 smíšená výroba 

 skladování 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí 

souvisejícího území, nebo které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území nad 

míru přiměřenou místním poměrům 

 

19. Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (VD) 

Hlavní využití 

 nerušící a neobtěžující malovýroba řemeslného charakteru a služby 

Přípustné využití 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 bydlení vlastníků a správců objektů a nezbytného technického personálu  

 izolační a vnitroareálová zeleň 

Nepřípustné využití 

 zemědělská výroba  

 průmyslová výroba  

 smíšená výroba 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, nebo 

které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území nad míru přiměřenou místním 

poměrům 

 

20. Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady (VP) 

Hlavní využití 

 průmyslová výroba a skladování 

Přípustné využití 

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včet-

ně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 izolační a vnitroareálová zeleň 

 bydlení vlastníků a správců objektů a nezbytného technického personálu  

 související zařízení a stavby sloužící k odstranění ekologických rizik 

 produkční stáje pro chov zvířat ve stávajících objektech zemědělské výroby, přičemž způsob a 

objem chovaných zvířat nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí výrobního areálu 

 posklizňové linky rostlinné výroby 

 opravny a služby zemědělské techniky 

 skladové a pomocné provozy pro zemědělské účely 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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 všechny činnosti, pozemky, stavby a zařízení, které svým provozem negativně ovlivňují území za 

hranicí vlastní výrobní plochy 

 

21. Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ) 

Hlavní využití 

 zemědělská a lesnická výroba 

Přípustné využití 

 nezemědělská podnikatelská výrobní činnost slučitelná s hlavním využitím 

 skladování 

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 bydlení vlastníků a správců objektů a nezbytného technického personálu 

 pozemek parc. č. 683 v k.ú. Kostelec u Holešova lze využívat pouze jako zpevněnou manipulační 

plochu pro zemědělské účely 

Nepřípustné využití 

 průmyslová výroba 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozem negativně ovlivňují území za hranicí vlastní výrobní 

plochy 

 

22. Vodní plochy a toky (WT) 

Hlavní využití 

 vodní plochy a toky  

Přípustné využití 

 účelová vodohospodářská výstavba včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou ochranou 

 ve vhodných úsecích vodních toků realizace malých retenčních nádrží 

 rybochovná zařízení včetně souvisejících zařízení  

 doprovodná břehová zeleň  

 související dopravní a technická infrastruktura 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 

dosavadní užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 umisťování staveb a zařízení pro zemědělství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 

23. Plochy sídelní zeleně (Z*) 

Hlavní využití 

 sídelní zeleň 
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Přípustné využití 

 plochy soukromé zeleně (nezastavitelné zahrady) včetně ploch veřejné zeleně, které nebyly vyme-

zeny jako veřejná prostranství 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení a stavby zajišťující obsluhu a 

ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 plochy určené pro vytváření biokoridorů, které jsou základními skladebnými částmi územního 

systému ekologické stability (ÚSES) 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

24. Plochy krajinné zeleně (K) 

Hlavní využití 

 krajinná zeleň 

Přípustné využití 

 náletová zeleň, remízky, háje, prameniště s dřevinami 

 liniové porosty s krajinotvornou a protierozní funkcí 

 aleje, stromořadí, větrolamy, břehové porosty, meze, lemy teras, vegetační doprovody cest 

 plochy určené pro vytváření biokoridorů, které jsou základními skladebnými částmi územního 

systému ekologické stability (ÚSES) 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 mokřady a malé vodní plochy bez rybochovného využití 

 dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně nových výsadeb před poškozováním zvěří (lesnické 

oplocenky) 

 související a nezbytné zařízení a stavby sloužící k odstranění ekologických rizik 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 

dosavadní užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 umisťování staveb a zařízení pro zemědělství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 
 

25. Plochy přírodní (P) 

Hlavní využití 

 přírodní plochy 

Přípustné využití 

 plochy určené pro územní stabilizaci a vytváření biocenter, která jsou základními skladebnými 

prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 

 výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům ÚSES 

 vodní plochy tvořící základ biocenter  - bez rybochovného využívání 

 dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně nových výsadeb před poškozováním zvěří (lesnické 

oplocenky) 
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 plochy zajišťující eliminaci rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

Podmíněně přípustné využití 

 umísťování nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti pouze při 

splnění podmínky, že tato vedení a zařízení budou umístěna tak, aby bylo zajištěno minimální 

dotčení a eliminována fragmentace biocenter 

 umísťování nezbytně nutné veřejné dopravní a technické infrastruktury, pouze při splnění 

podmínky, že tato infrastruktura svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní užívání a 

využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

 využití území vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch 

 změny kultur na nižší stupeň ekologické stability 

 umisťování staveb a zařízení pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch 

s výjimkou cyklistických stezek 

 

26. Plochy lesní (L) 

Hlavní využití 

 lesní plochy 

Přípustné využití 

 lesní porosty v souvislých celcích i izolovaných segmentech plnící funkci lesa využívané podle své 

funkce ve smyslu lesního zákona 

 vyčlenění vybraných lesních ploch pro územní systém ekologické stability 

 stavby a zařízení lesního hospodářství 

 dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně nových výsadeb před poškozováním zvěří (lesnické 

oplocenky) 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

Podmíněně přípustné využití 

 umísťování veřejné dopravní a technické infrastruktury, pouze při splnění podmínky, že tato 

infrastruktura svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní užívání a využití těchto 

ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 umisťování staveb pro zemědělství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 
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27. Plochy zemědělské (Z) 

Hlavní využití 

 zemědělské plochy 

Přípustné využití 

 protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí, protipovodňová opatření apod.) 

snižující vodní a větrnou erozi, včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci v návaznosti na vodní plochy 

 související dopravní a technická infrastruktura 

 související a nezbytné zařízení a stavby sloužící k odstranění ekologických rizik 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 

dosavadní užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 umisťování staveb a zařízení pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, 

s výjimkou cyklistických stezek 

 

28. Plochy zemědělské specifické (Z.1) 

Hlavní využití 

 zemědělské plochy se specifickým využitím 

Přípustné využití 

 malovýrobně obhospodařované plochy zemědělského půdního fondu (zahrady, sady, záhumenky)  

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 

dosavadní užívání a využití těchto ploch 

 v nezastavěném území pouze stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m
2
 

zastavěné plochy do 5 metrů výšky, s možností podsklepení 

 malé vodní plochy do 100 m
2
 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 umisťování staveb pro zemědělství, pouze s výjimkou staveb uvedených v přípustném využití 

 umisťování staveb a zařízení pro lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 

 

29. Plochy smíšené nezastavěného území (S*) 

Hlavní využití 

 Smíšené plochy nezastavěného území, u něhož není účelné jeho podrobnější členění, bez rozlišení 

převažujícího způsobu využití. 
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Přípustné využití 

 menší nebo izolované pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 menší nebo samostatné plochy zemědělského půdního fondu 

 vodní plochy a koryta vodních toků  

 přirozené a přírodě blízké ekosystémy 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 

dosavadní užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 umisťování staveb pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 

 

6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby a musí respe-

ktovat stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Výšková hladina zá-

stavby v plochách bydlení nesmí přesáhnou 2 nadzemní podlaží. Podrobné podmínky pro objemovou 

regulaci budou stanovovány v rámci navazujících stavebně správních řízení.  

Pro navržené plochy 6, 7 a 29 musí být zpracovány územní studie, v nichž budou stanoveny po-

drobné prostorové a objemové podmínky pro výstavbu, včetně souvisejících ploch pro zeleň, veřejná 

prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu.  

a) Všeobecné rámcové požadavky na charakter zástavby 

 Prostorové uspořádání nové zástavby musí vycházet z charakteru stávající zástavby a musí re-

spektovat stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 Umístění a charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru 

prostředí, musí respektovat charakter tradiční historické urbanistické a půdorysné struktury sídla, 

přičemž zejména výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby, nové objekty ve stávající 

zástavbě budou respektovat formu této zástavby, sklon a tvar střechy. 

 U stávajících objektů s tradičním rázem (charakterem) zástavby je třeba tento ráz uchovat, 

tvarosloví nově navržených staveb v sousedství musí respektovat tradiční historický ráz sídla, k 

jehož specifickým rysům patří zejména: menší objemové měřítko zástavby jako celku i 

jednotlivých staveb; převažující podíl individuální zástavby; vyšší podíl veřejných prostranství a 

zahrad; regionální specifičnosti urbanistického uspořádání zástavby a přímá návaznost na krajinu, 

množství přírodních prvků v zastavěném území. 

 Podél přiléhající komunikace je přípustná vždy pouze jedna řada domů. Za první řadou již není 

přípustná výstavba druhé řady rodinných domů.  

 Zastavěné území obce Kostelec u Holešova je rozděleno do 10 typů zástavby, které jsou 

znázorněny v kartogramu č. 2 Schéma typů zástavby, který je samostatnou přílohou textové části 

A.1 Územní plán, a také ve výkresu K2 Schéma typů zástavby, který je součástí grafické části B.2 

Odůvodnění územního plánu: 
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Tab. A.25: Přehled typů zástavby 

Označení Typ zástavby 

A Uliční řadová zástavba jednotná 

B Uliční řadová zástavba volná 

C Uliční řadová zástavba novodobá  

D Původně domkářská zástavba 

E Novodobá plošná zástavba rodinnými domy 

F Vícepodlažní zástavba bytovými domy 

S Smíšená obytná zástavba centrální části 

R Lokality individuální rekreace 

O Areály občanské vybavenosti 

V Výrobní areály  

 

b) Podmínky plošného a prostorového uspořádání pro jednotlivé typy zástavby 

Pro jednotlivé typy zástavby jsou stanoveny základní podmínky plošného a prostorového 

uspořádání, které jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. A.26: Základní podmínky plošného a prostorového uspořádání 

A ULIČNÍ ŘADOVÁ ZÁSTAVBA JEDNOTNÁ 

Charakteristika Tvoří souvislou zástavbu (řadu) domů – ulici. Struktura zástavby je výrazná v půdoryse sídla 
i v uličních pohledech pravidelností a obdobným vzhledem domů o nepravidelné uliční šířce 
(obdobné hmotové řešení domů, výškové osazení, umístění na pozemku). 

Zahrnuje starší zástavbu obce, která vychází z původní venkovské zástavby a vyznačuje se 
obdobními architektonickými prvky. Zástavba respektuje urbanistickou strukturu obce, má 
zpravidla sedlové střechy a je jedno až dvoupodlažní.  

Velikost pozemku  V původní zástavbě respektovat obvyklou velikost pozemků.  

Uliční čára Zachovat pravidelný odstup – průčelí domů sleduje linii komunikace. 

Stavební čára  Respektovat stavební čáru – nepřibližovat ji ke komunikaci. Stavební čáru neoddalovat od 
komunikace.  

V případě dostaveb proluk tvoří stavební čáru spojnice sousedních objektů, nebo stavební 
čára sousedního objektu. 

Podlažnost Jedno, maximálně dvě nadzemní podlaží. 

Intenzita zastavění 
pozemků 

Intenzita zastavění pozemku bude vycházet z charakteru stávající zástavby. 

Nevyužívat hloubku pozemků pro další výstavbu rodinných domů (s vjezdem, vstupem a 
přípojkami jako věcné břemeno přes stávající pozemek nebo vymezením samostatného 
pruhu pozemku při boční hranici pozemku). 

Nepřípustné typy staveb 
rodinných domů 

Srubové a roubené domy (např. kanadské sruby, roubenky apod.); bungalovy s nízkým 
spádem střechy (do 35 stupňů); modulové nebo kontejnerové domy, mobilní domy. 

Nové domy s plochou střechou mohou být pouze v návaznosti na sousední rodinné domy 
s plochou střechou.  

B ULIČNÍ ŘADOVÁ ZÁSTAVBA VOLNÁ 

Charakteristika Tvoří souvislou zástavbu (řadu) domů – ulici. Izolované domy nebo dvojdomky, kdy 
pozemek není v celé šířce zastavěn a domy vytváří souvislou zástavbu. Zahrnuje starší 
zástavbu obce, která již postrádá charakteristické prvky venkovské zástavby. Zástavba 
respektuje urbanistickou strukturu obce, má zpravidla sedlové střechy a je jedno až 
dvoupodlažní. Zástavba postrádá jednotný charakter, jedná se o smíšený typ zástavby, 
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mnohdy s prvky městské a příměstské zástavby. 

Velikost pozemku  V původní zástavbě respektovat obvyklou velikost pozemků. 

Uliční čára Zachovat pravidelný odstup – průčelí domů sleduje linii komunikace. 

Stavební čára  Respektovat stavební čáru – nepřibližovat ji ke komunikaci. Stavební čáru neoddalovat od 
komunikace. 

V případě dostaveb proluk tvoří stavební čáru spojnice sousedních objektů, nebo stavební 
čára sousedního objektu. 

Podlažnost Jedno, maximálně dvě nadzemní podlaží. 

Intenzita zastavění 
pozemků 

Intenzita zastavění pozemku bude vycházet z charakteru stávající zástavby. 

Nevyužívat hloubku pozemků pro další výstavbu rodinných domů (s vjezdem, vstupem a 
přípojkami jako věcné břemeno přes stávající pozemek nebo vymezením samostatného 
pruhu pozemku při boční hranici pozemku). 

Nepřípustné typy staveb 
rodinných domů 

Srubové a roubené domy (např. kanadské sruby, roubenky apod.); bungalovy s nízkým 
spádem střechy (do 35 stupňů); modulové nebo kontejnerové domy, mobilní domy. 

Nové domy s plochou střechou mohou být pouze v návaznosti na sousední rodinné domy 
s plochou střechou. 

C ULIČNÍ ŘADOVÁ ZÁSTAVBA NOVODOBÁ 

Charakteristika Tvoří souvislou zástavbu (řadu) domů – ulici. Charakteristická zástavba pro 70. a 80. léta 20. 
století. Struktura zástavby je výrazná v půdoryse sídla i v uličních pohledech pravidelností a 
jednotným vzhledem domů o uliční šířce zpravidla od 7 do 9 m (jednotné řešení domu, 
výškové osazení, stejné umístění na pozemku). Zástavba má sedlové nebo ploché střechy, 
v jedné řadě domů vždy stejné a je dvoupodlažní.  

Velikost pozemku  Respektovat obvyklou velikost pozemků.  

Uliční čára Zachovat pravidelný odstup – průčelí domů sleduje linii komunikace. 

Stavební čára  Respektovat stavební čáru – nepřibližovat ji ke komunikaci. Stavební čáru neoddalovat od 
komunikace. 

V případě dostaveb proluk tvoří stavební čáru spojnice sousedních objektů, nebo stavební 
čára sousedního objektu. 

Podlažnost Dvě nadzemní podlaží. 

Intenzita zastavění 
pozemků 

Intenzita zastavění pozemku bude vycházet z charakteru stávající zástavby. 

Nepřípustné typy staveb 
rodinných domů 

Srubové a roubené domy (např. kanadské sruby, roubenky apod.); bungalovy s nízkým 
spádem střechy (do 35 stupňů); modulové nebo kontejnerové domy, mobilní domy. 

Nové domy s plochou střechou mohou být pouze v návaznosti na sousední rodinné domy 
s plochou střechou. 

D PŮVODNĚ DOMKÁŘSKÁ ZÁSTAVBA  

Charakteristika Tvoří souvislou zástavbu (řadu) domů – ulici. Tradiční venkovská zástavba, pro kterou je 
charakteristická původní uliční síť, má kompaktní charakter, je tvořená původními 
domkářskými objekty s minimálním hospodářským zázemím, místy doplněná pozdější 
výstavbou. Převažuje řadová zástavba se sedlovými střechami, obvykle přízemní, místy 

s komorovým polopatrem, doplňovaná domy se dvěma nadzemními podlažími. Převážná část 
původních objektů byla přestavěna. Je zachována původní parcelace. 

Velikost pozemku  Respektovat stávající parcelaci a obvyklou velikost pozemků. 

Uliční čára Zachovat pravidelný odstup – průčelí domů zpravidla sleduje linii komunikace. 

Stavební čára  Respektovat stavební čáru – nepřibližovat ji ke komunikaci. Stavební čáru neoddalovat od 
komunikace. 

V případě dostaveb proluk tvoří stavební čáru spojnice sousedních objektů, nebo stavební 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC U HOLEŠOVA – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

64 

čára sousedního objektu. 

Podlažnost Jedno, maximálně dvě nadzemní podlaží, a to pouze v návaznosti na sousední objekty. 

Intenzita zastavění 
pozemků 

Intenzita zastavění pozemku bude vycházet z charakteru stávající zástavby. 

Nepřípustné typy staveb 
rodinných domů 

Srubové a roubené domy (např. kanadské sruby, roubenky apod.); bungalovy s nízkým 
spádem střechy (do 35 stupňů); modulové nebo kontejnerové domy, mobilní domy. 

Nové domy s plochou střechou mohou být pouze v návaznosti na sousední rodinné domy 
s plochou střechou. 

E NOVODOBÁ PLOŠNÁ ZÁSTAVBA RODINNÝMI DOMY 

Charakteristika Nový typ zástavby využívaný v posledních třech desetiletích. Struktura zástavby je výrazná v 
půdoryse sídla i v uličních pohledech nápadnou absencí vysokých dřevin. Je tvořena 
samostatné stojícími rodinnými domy, zpravidla bez vazby na historickou strukturu sídla. 

Velikost pozemku  Ve stávající zástavbě zpravidla minimální velikost pozemků, která umožňuje splnění 
požadovaných odstupů staveb a nabízí minimální prostory kolem domu. V nové zástavbě by 
měla výměra pozemku činit cca 800-1200 m2. 

Uliční čára Zpravidla není shodná s čárou stavební. 

Stavební čára  Zpravidla jednotný odstup průčelí domu od komunikace. 

V případě dostaveb proluk tvoří stavební čáru spojnice sousedních objektů, nebo stavební 
čára sousedního objektu. 

Podlažnost Jedno, maximálně dvě nadzemní podlaží (ve stávající zástavbě). 

Rodinné domy v nově navržených plochách bydlení individuální (BI) 8, 9, 13-16, 79, 82-84, 
86, 93 maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví. 

Intenzita zastavění 
pozemků 

V nově vymezených zastavitelných plochách se vymezuje koeficient zastavění max. 40 %. 

Nepřípustné typy staveb 
rodinných domů 

Srubové a roubené domy (např. kanadské sruby, roubenky apod.); bungalovy s nízkým 
spádem střechy (do 35 stupňů); modulové nebo kontejnerové domy, mobilní domy. 

Nové domy s plochou střechou mohou být pouze v návaznosti na sousední rodinné domy 
s plochou střechou. 

F VÍCEPODLAŽNÍ ZÁSTAVBA BYTOVÝMI DOMY 

Charakteristika Zástavba je tvořena samostatné stojícími bytovými domy, bez vazby na historickou strukturu 
sídla. 

Velikost pozemku  Nestanovuje se. 

Uliční čára Zpravidla není shodná s čárou stavební. 

Stavební čára  Zpravidla jednotný odstup průčelí domu od komunikace. 

Podlažnost Dvě až tři nadzemní podlaží (ve stávající zástavbě). 

Případná nová zástavba bytovými domy nesmí v jednotlivých plochách (lokalitách) 
přesáhnout stávající výškovou hladinu (počet podlaží). 

Intenzita zastavění 
pozemků 

Nestanovuje se. 

Nepřípustné typy staveb 
rodinných domů 

Nestanovují se. 

S SMÍŠENÁ OBYTNÁ ZÁSTAVBA CENTRÁLNÍ ČÁSTI 

Charakteristika Zástavba v centrální části Kostelce u Holešova a jihozápadní části Karlovic, pro kterou je 
charakteristická původní uliční síť, má kompaktní charakter, je tvořená původní obytnou 
zástavou s hospodářským zázemím, místy doplněná pozdější výstavbou. Převažuje řadová 
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zástavba rodinnými domy, se sedlovými střechami, s vyšším podílem dvoupodlažních 
objektů, doplňovaná objekty bytových domů, občanského vybavení, částečně i výroby. 
Převážná část původních objektů byla přestavěna. Je zachována původní parcelace. 

Velikost pozemku  Respektovat původní parcelaci. 

Uliční čára Zachovat pravidelný odstup – průčelí domů sleduje linii komunikace. 

Stavební čára  Respektovat stavební čáru – nepřibližovat ji ke komunikaci. Stavební čáru neoddalovat od 
komunikace. 

V případě dostaveb proluk tvoří stavební čáru spojnice sousedních objektů, nebo stavební 
čára sousedního objektu. 

Podlažnost U rodinných domů jedno až dvě nadzemní podlaží. 

Výšková hladina zástavby novými bytovými domy ve stávajících plochách smíšených 
obytných (SO) nesmí přesáhnout 2 nadzemní podlaží + podkroví. 

Ve stávajících plochách (areálech) občanského vybavení a výroby nesmí výška nových 
staveb přesáhnout výšku stávajících staveb, které se v těchto plochách (areálech) již 
nacházejí. 

Intenzita zastavění 
pozemků 

Intenzita zastavění pozemku bude vycházet z charakteru stávající zástavby. 

Nevyužívat hloubku pozemků pro další výstavbu rodinných a bytových domů (s vjezdem, 
vstupem a přípojkami jako věcné břemeno přes stávající pozemek nebo vymezením 
samostatného pruhu pozemku při boční hranici pozemku). 

Nepřípustné typy staveb 
rodinných domů 

Srubové a roubené domy (např. kanadské sruby, roubenky apod.); bungalovy s nízkým 
spádem střechy (do 35 stupňů); modulové nebo kontejnerové domy, mobilní domy. 

Nové domy s plochou střechou mohou být pouze v návaznosti na sousední rodinné domy 
s plochou střechou. 

R LOKALITY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE 

Charakteristika Plochy využívané pro individuální (rodinnou) rekreaci s dominantním zastoupením 
nezpevněných ploch s objekty rekreačních nebo zahrádkářských chat, zpravidla oplocené, 
bez vazby na historickou strukturu sídla.  

Velikost pozemku  Nestanovuje se. 

Uliční čára Nestanovuje se. 

Stavební čára  Nestanovuje se. 

Podlažnost Maximálně jedno nadzemní podlaží + podkroví. 

Intenzita zastavění 
pozemků 

Maximálně 25 %. 

Podíl vnitroareálové a 
izolační zeleně 

Nestanovuje se. 

O AREÁLY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

Charakteristika Areály s různorodým uspořádáním jednotlivých objektů v závislosti na konkrétní druh 
občanské vybavenosti, doplňované zpevněnými a manipulačními plochami a plochami 
vnitroareálové a izolační zeleně zpravidla bez vazby na historickou strukturu sídla. Areály 
mohou být zčásti nebo zcela volně přístupné veřejnosti.  

Velikost pozemku  Nestanovuje se. 

Uliční čára Nestanovuje se. 

Stavební čára  Nestanovuje se. 

Podlažnost Ve stávajících areálech (plochách) občanského vybavení nesmí výška nových staveb 
přesáhnout výšku stávajících staveb, které se v těchto areálech (plochách) již nacházejí. 

Intenzita zastavění V plochách občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV) maximálně 70 %; v plochách 
občanského vybavení – plochy specifických forem občanského vybavení (OX) maximálně 50 
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pozemků %, v plochách občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) maximálně 15 %, 
v plochách občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby se intenzita 
zastavění pozemků nestanovuje. 

Podíl vnitroareálové a 
izolační zeleně 

Minimálně 15 % 

V VÝROBNÍ AREÁLY  

Charakteristika Areály s různorodým uspořádáním jednotlivých objektů v závislosti na konkrétní druh výrobní 
činnosti, doplňované zpevněnými a manipulačními plochami a plochami vnitroareálové a 
izolační zeleně, bez vazby na historickou strukturu sídla. Areály jsou zpravidla uzavřené a 
nejsou volně přístupné veřejnosti. 

Velikost pozemku  Nestanovuje se. 

Uliční čára Nestanovuje se. 

Stavební čára  Nestanovuje se. 

Podlažnost Ve stávajících výrobních areálech (plochách) nesmí výška nových staveb přesáhnout výšku 
stávajících staveb, které se v těchto areálech (plochách) již nacházejí. 

Intenzita zastavění 
pozemků 

Maximálně 75 % včetně komunikací a zpevněných ploch. 

Minimální podíl 
vnitroareálové a izolační 
zeleně 

Minimálně 15 % 
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6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Navrženým rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajin-

ného rázu. Musí být zachovány významně se uplatňující nezastavěné a nenarušené krajinné horizonty 

a místa významných a panoramatických pohledů a výhledů na krajinu. V plochách, které jsou vyme-

zeny jako ochranná pásma krajinných horizontů, nesmí dojít k narušení nebo zhoršení krajinného rázu 

výstavbou vertikálních dominant. Maximální výška staveb zde nesmí přesáhnout výšku 20 m. Podrob-

né podmínky pro ochranu krajinného rázu budou stanovovány v rámci navazujících stavebně správ-

ních řízení. 

Navrženým rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajin-

ného rázu. Je žádoucí zvýšení diverzity krajinné mozaiky ve prospěch travních porostů a zejména 

rozptýlené a liniové krajinné zeleně. Základními podmínkami ochrany krajinného rázu jsou: 

 ochrana stávajících a zakládání nových ekologicky stabilních porostů, podpora a vytvoření funkč-

ních prvků územního systému ekologické stability včetně revitalizace vodních toků a jejich niv, 

 podpora zakládání nových liniových prvků zeleně – meze, doprovod polních cest v krajině, rozptý-

lená krajinná zeleň, křoviny apod. jako opatření proti větrné erozi, pro optické rozčlenění stávají-

cích nedělených nadměrných ploch polí, 

 ochrana prostupnosti území – ochrana stávající cestní sítě mimo zastavěné území obce s možností 

využití pro cykloturistiku, 

 respektování výškové hladiny zástavby – ochrana harmonické siluety obce. 

 Dosud nezastavěné krajinné pohledové horizonty regionálního a lokálního významu, které jsou 

zobrazeny ve výkresech B.2.2 Koordinační výkres a B.2.6. Koncepce uspořádání krajiny grafické 

části Odůvodnění a označeny jako „plochy významně se uplatňujících pohledových horizontů“, 

nesmí být narušovány výstavbou vizuálně negativně se uplatňujících vertikálních dominant jako 

jsou např. stožáry základnových stanic GSM, větrné elektrárny apod. Maximální výška staveb zde 

nesmí přesahovat výšku 20 m. 

 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v 

krajině a stanovení podmínek pro jejich využití jsou samostatně uvedeny výše v kapitole 5 této 

textové části A.1 Územní plán. 

 

7. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití 
územní studií 

V řešeném území obce Kostelec u Holešova jsou vymezeny tři plochy s povinností zpracování 

územní studie ÚS). 

Tab. A.7.1. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií 

Poř. č. 
Označení 

US 

Označení 

plochy 
Účel zpracování  Lhůta pořízení ÚS

3
 

1 US 1 6 

Návrh funkčního uspořádání a způsobu 

zastavění plochy navržené pro bydlení na 

severním okraji Kostelce 

do 31.12.2015 

2 US 2 7 

Návrh funkčního uspořádání a způsobu 

zastavění plochy navržené pro bydlení na 

severovýchodním okraji Kostelce 

do 31.12. 2015 

                                                           
3
 Lhůtou pořízení územní studie se stanovuje nejzazší termín pro její zpracování, schválení pořizovatelem a její následné vložení do evidence 

územně plánovací činnosti 
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3 US 3 29 

Návrh funkčního uspořádání a způsobu 

zastavění plochy navržené pro agroturistiku 

za severovýchodním okrajem Kostelce 

do 31.12. 2015 

 

7. 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 

V řešeném území obce Kostelec u Holešova se vymezuje jedna plocha s povinností zpracování 

územní studie (ÚS). 

Tab. A.27: Vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 

studie 

Poř. č. 
Označení 

ÚS 
Označení 

plochy 
Podmínky zpracování  Lhůta pořízení ÚS4 

1 US1 
93, 

105 

Územní studie prověří možnosti funkčního uspořádání a 
způsobu zástavby, včetně zajištění její dopravní a 
technické obsluhy a ploch veřejných prostranství. 

do 4 let od vydání 
změny územního 

plánu 

 

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

8.1. Navržené veřejně prospěšné stavby 

a) Technická infrastruktura  

 vedení VN [E1] (75) 

 vedení VN [E1] (102) 

 vedení VN [E1] (112) 

 vedení VN [E1] (114) 

 vedení VN [E1] (115) 

 vedení VN [E1] (116) 

 vedení VN [E1] (117) 

 vedení VN [E1] (124) 

 vedení VN [E1] (125) 

 vedení VN [E1] (128) 

 vedení VN [E1] (129) 

 vedení VN [E1] (130) 

 vedení VN [E1] (131) 

 vedení VN [E1] (132) 

 vodovodní přivaděč Roštění – Kostelec u Holešova [TV1]
5
 (62)

6
 

                                                           
4
 Lhůtou pořízení územní studie se stanovuje nejzazší termín pro její zpracování, schválení pořizovatelem a její následné vložení do evidence 

územně plánovací činnosti 
5
 Označení VPS nebo VPO v grafické části dokumentace – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

6
 Číslo identifikátoru plochy (ID) v grafické části dokumentace 
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 výtlačný řad kanalizace z obce Kostelec u Holešova do obce Roštění [TV2] (72) 

 kanalizační sběrač [TV3] (74) 

 kanalizační sběrač, vodovodní řad [TV4] (75) 

 kanalizační sběrač [TV5] (76 99) 

 výtlačný řad kanalizace z obce Němčice do obce Kostelec u Holešova [TV6] (73 120) 

 kanalizační sběrač [TV7] (119) 

 vodovodní řad [TV9] (101) 

 kanalizační sběrač [TV10] (100) 

 vodovodní řad [TV11] (117) 

 vodovodní řad [TV12] (116) 

 vodovodní řad [TV13] (102) 

 vodovodní řad [TV14] (115) 

 vodovodní řad [TV15] (114) 

 vodovodní řad [TV16] (112) 

 vodovodní řad [TV17] (113) 

 vodovodní řad [TV]18 (103) 

 vodovodní řad [TV19] (125) 

 vodovodní řad [TV20] (124) 

 vodovodní řad, kanalizační sběrač [TV21] (130) 

8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření 

a) Územní systém ekologické stability 

 lokální biokoridor [U1] (53) 

 lokální biokoridor [U2] (52 80) 

 lokální biokoridor [U3] (49 81) 

 lokální biokoridor [U4] (50) 

 lokální biokoridor [U5] (51) 

 lokální biokoridor [U6] (48) 

 lokální biokoridor [U7] (47) 

 nadregionální biocentrum Kostelecké polesí [U8 (ZÚR) PU04] (36) 

 nadregionální biocentrum Kostelecké polesí [U9 (ZÚR) PU04] (34) 

 nadregionální biocentrum Kostelecké polesí [U10 (ZÚR) PU04] (35) 

 regionální biokoridor [U8 (ZÚR) PU04] (111) 

 regionální biokoridor [U9 (ZÚR) PU04] (127) 

 regionální biokoridor [U10 (ZÚR) PU04] (109) 

 lokální biokoridor [U11] (42) 

 lokální biokoridor [U12] (41) 

 lokální biocentrum Horky [U13] (32) 

 lokální biocentrum Horky [U14] (33) 

 lokální biokoridor [U15] (40 108) 

 lokální biokoridor [U16] (46 87)) 

 lokální biokoridor [U17] (45) 

 lokální biocentrum Pučivska [U18] (30) 

 lokální biokoridor [U19] (44) 

 lokální biokoridor [U20] (43) 

 lokální biokoridor [U21] (39) 

 lokální biokoridor [U22] (38) 

 lokální biocentrum Zadní díly [U 24] (31) 

 lokální biokoridor [U25] (37) 

 regionální biokoridor [U26 (ZÚR) PU04] (110) 
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 lokální biokoridor [U27] (90) 

 lokální biokoridor [U28] (103) 
 

Na všechny vymezené plochy, určené pro realizaci veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěš-

ných opatření, uvedených pod body 8.1. a 8.2., má Obec Kostelec u Holešova předkupní právo. 

 

9. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

9.1. Navržené veřejně prospěšné stavby 

a) Veřejná infrastruktura – Veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 

 Veřejné prostranství [PV 1] (21) 

 Veřejné prostranství [PV 2] (64) 

 Veřejné prostranství [PV 3] (65) 

 

9. Vymezení 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 

Územním plánem nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro 

které lze uplatnit předkupní právo.  

 

10. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro 
které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace 
jen autorizovaný architekt 

Architektonická část projektové dokumentace v navržené ploše 25, učené pro realizaci elektronic-

kého komunikačního zařízení, musí být zpracována autorizovaným architektem.  

 

10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Územním plánem se vymezují 4 plochy územních rezerv. 

Tab. A.28: Vymezené plochy územních rezerv  

Poř. č. 
Ozn. 

plochy 

Plocha 

(ha) 

Druh plochy s rozdílným způsobem využití 

(index označení plochy) 

1 26 1,5383 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 

2 94 2,6685 Plochy bydlení individuálního (BI) 

3 95 4,1341 Plochy bydlení individuálního (BI) 

4 105 1,5926 Plochy bydlení individuálního (BI) 

 Celkem 9,9335  
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 Ve vymezených plochách územních rezerv jsou zakázány takové změny v území, které by mohly 

budoucí stanovené využití, tj. vlastní realizaci vymezených ploch, podstatně ztížit nebo zcela či 

částečně znemožnit. 

 Nejpozději ve zprávě o uplatňování územního plánu bude prověřena a posouzena opodstatněnost 

vymezení územních rezerv a bude stanoveno, zda budou vymezené záměry převedeny z územní 

rezervy do návrhu, nebo budou navrženy k vypuštění z řešení územního plánu, případně zda budou 

i nadále ponechány jako územní rezervy. 

 

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

Nejsou stanovena žádná kompenzační opatření ve smyslu § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

 

11 12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části 

11 12.1. Textová část 

Textová část Návrhu Územního plánu Kostelec u Holešova obsahuje celkem 24 stran. 

 Textová část Územního plánu obsahuje celkem 52 stran a 2 kartogramy. 

Tab. A.29: Seznam kartogramů 

Číslo Název kartogramu 

1 Schéma vymezení krajinných zón 

2 Schéma typů zástavby 

 

11 12.2. Grafická část 

Grafická část Návrhu Územního plánu Kostelec u Holešova obsahuje celkem 12 výkresů: 

Tab. A.11.1. Obsah grafické části návrhu Územního plánu Kostelec u Holešova 

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 A.2.1 A Výkres základního členění území 1 : 5 000 

2 A.2.1 B Výkres základního členění území 1 : 5 000 

3 A.2.2 A Hlavní výkres 1 : 5 000 

4 A.2.2 B Hlavní výkres 1 : 5 000 

5 A.2.3 A Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje 1 : 5 000 

6 A.2.3 B Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje 1 : 5 000 

7 A.2.4 A Technická infrastruktura - Vodní hospodářství 1 : 5 000 

8 A.2.4 B Technická infrastruktura - Vodní hospodářství 1 : 5 000 

9 A.2.5 A Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 

10 A.2.5 B Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 

11 A.2.6 A Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

12 A.2.6 B Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 
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 Grafická část Územního plánu obsahuje celkem 6 výkresů. 

Tab. A.30: Obsah grafické části Územního plánu 

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 A.2.1 A Výkres základního členění území  1 : 5 000 

2 A.2.1 B Výkres základního členění území  1 : 5 000 

3 A.2.2 A Hlavní výkres  1 : 5 000 

4 A.2.2 B Hlavní výkres  1 : 5 000 

5 A.2.3 A Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 

6 A.2.3 B Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 
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II. Odůvodnění změny územního plánu 
 

1. Postup při pořízení změny územního plánu 

1.1. Pořízení změny územního plánu 

 Obec Kostelec u Holešova má platný Územní plán Kostelec u Holešova (dále také jen ÚP Kostelec 

u Holešova) vydaný Zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova (dále také jen ZO), dne 24.09.2009 

usnesením ZO č. 7/2/5, s nabytím účinnosti dne 16.10.2009. 

 Stavební zákon ukládá pořizovateli povinnost zpracovat, projednat a předložit zastupitelstvu obce 

nejpozději do 4 let od vydání územního plánu a poté každé 4 roky zprávu o uplatňování územního 

plánu v uplynulém období. Obsah zprávy je upraven ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 Během účinnosti ÚP Kostelec u Holešova již byly zpracovány a obci předloženy ke schválení dvě 

Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova. Pořizovatel Zprávy zpracoval pro 

období 2009 - 2014, dokumentace je datována březen 2014. Zastupitelstvo obce Kostelec u 

Holešova tuto zprávu schválilo dne 17.02.2015 usnesením č. 7/4/1, ze dne 18.02.2015. 

 V souladu se stavebním zákonem a vyhláškou zpracoval pořizovatel v roce 2018 další Zprávu o 

uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-2018 navazující na 

hodnocení předchozí Zprávy o uplatňování. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova tuto zprávu 

schválilo dne 06.06.2019 usnesením č. 4/4Z/2019.  

 Dne 09.07.2019 schválilo Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova usnesením č. 8/5Z/2019 

pořízení změny č. 1 ÚP Kostelec u Holešova. Jako určený zastupitel pro plnění úkolů při 

pořizování územně plánovacích dokumentací obce Kostelec u Holešova byl Zastupitelstvem obce 

Kostelec u Holešova dne schválen místostarosta obce pan Ing. Petr Hlobil. 

 Usnesením č. 2/6Z/2019 ze dne 01.10.2019 bylo původní usnesení revokováno a usnesením č. 

3/6Z/2019 ze dne 01.10.2019 schválilo Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova 1) Zprávu o 

uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-2018 vč. pokynů pro 

zpracování návrhu změny územního plánu a to, že 2) Změna Územního plánu Kostelec u Holešova 

zpracovaná na základě Zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období 2014-2018 

nebude pořizována samostatným postupem dle § 55a ale dle § 50 a následujících stavebního 

zákona. 

 Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova je Městský úřad Holešov, Odbor 

územního plánování a stavebního řádu (dále také jen pořizovatel). 

 

1.2. Zadání územního plánu 

 Zadání změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova nebylo samostatně zpracováno, neboť je 

součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-

2018. 
 

1.3. Návrh změny územního plánu 

Na základě schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém 

období 2014-2018 jejíž součástí byly i Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu 

v rozsahu zadání změny pořizovatel pořídil pro obec zpracování návrhu změny územního plánu. Návrh 
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změny č. 1 ÚP Kostelec u Holešova byl zpracován na základě smlouvy o dílo mezi objednatelem Obcí 

Kostelec u Holešova a zhotovitelem Ing. arch. Vladimírem Dujkou. 

1.3.1. Společné jednání o návrhu změny územního plánu 

Bude doplněno dle výsledků společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Kostelec u 

Holešova. 

1.3.2. Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem 

Bude doplněno dle výsledků společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Kostelec u 

Holešova. 

1.3.3. Řízení o územním plánu 

Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kostelec u 

Holešova. 

 

2. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu vyplývající z § 53 
odst. 4a) až d) stavebního zákona 

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

2.1.1. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 

a) Vyhodnocení souladu s vymezenými rozvojovými plochami a rozvojovými osami 

 Dne 15.04.2015 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 276/2015 schválila dokument 

„Aktualizace č. 1 PÚR ČR“. Doposud platná „Politika územního rozvoje ČR 2008“ přestala v 

měněných částech platit a začala platit „Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1“. 

Dne 2.9.2019 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 629 schválila dokument 

„Aktualizace č. 2 PÚR ČR“ a téhož dne Vláda České republiky projednala a usnesením č. 630 

schválila dokument „Aktualizace č. 3 PÚR ČR“. Dne 30. září 2019 byla ve Sbírce zákonů 

zveřejněna dvě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR. 

Dnem 1. října 2019 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR závazné pro pořizování a vydávání zásad 

územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 

odst. 4 stavebního zákona. Dne 17.08.2020 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 833 

schválila Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky. Dnem 11. září 2020 je 

Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání 

zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu 

s § 31 odst. 4 stavebního zákona. 

 V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, dále také jen „Politika 

územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 11.09.2020 (PÚR ČR) jsou mj. vymezeny 

rozvojové oblasti a rozvojové osy. Rozvojové oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s 

rozšířenou působností (ORP), ve kterých se projevují zvýšené požadavky na změny v území 

z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu a těch, které svým 

významem přesahují území jednoho kraje. Rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody ORP 

s výraznou vazbou na významné dopravní cesty.  
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 Správní území obce Kostelec u Holešova (SO ORP Holešov) není součástí žádné rozvojové oblasti 

ani rozvojové osy celostátního významu. 

 Z úkolů pro územní plánování vyplynuly z PÚR ČR pro řešené území obce Kostelec u Holešova 

tyto další požadavky na řešení, zapracování nebo upřesnění: 

- Možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování 

při současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

Řešení: V územním plánu i jeho změně jsou jednak v maximální míře respektovány plochy a 

zařízení stávající veřejné infrastruktury, jednak jsou navrženy nové plochy pro zajištění 

dopravní a technické obsluhy stávajících i navržených ploch, včetně ploch pro veřejná 

prostranství. 

- Rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové 

sociální segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům 

ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu. 

Řešení: Navržené řešení územního plánu je v souladu s uvedeným požadavkem. Změnou ÚP 

nedochází ke změně původní koncepce.  

- Ochrana a využití rekreačního potenciálu krajiny.  

Řešení: Navržené řešení územního plánu je v souladu s uvedeným požadavkem. Změnou ÚP 

nedochází ke změně původní koncepce. 

- Minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území. 

Řešení: Navržené řešení územního plánu je v souladu s uvedeným požadavkem. Změnou ÚP 

nedochází ke změně původní koncepce. 

 

b) Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Územní plán Kostelec u Holešova a jeho změna č. 1 je v souladu s republikovými prioritami 

územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, protože vytváří předpoklady pro 

udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území: 

 Priorita 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 vyváže-

nému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 

hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Vyhodnocení: Navržené řešení ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovává 

ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity 

území, jeho historie a tradice. Řešené území má významnou zemědělsko-produkční funkci, jež je 

dána přírodními podmínkami a kulturně-historickými zvyky hospodaření s půdou. Jsou navrženy a 

vymezeny plochy, které budou produkční funkci krajiny zachovávat a současně zvyšovat a udržovat 

její ekologickou stabilitu. 

 Priorita 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. 

Vyhodnocení: Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí navržené řešení dbá na rozvoj 

primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekolo-

gických funkcí krajiny. 
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 Priorita 15: Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segre-

gaci 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. 

Vyhodnocení: V řešeném území nejsou navrhovány žádné plochy, jejichž důsledkem by došlo k ne-

gativnímu ovlivnění sociální soudržnosti obyvatel a prostorově sociální segregaci. 

 Priorita 16: Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-

nost 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. 

Vyhodnocení: Územní plán i jeho změna komplexně řeší využití celého správního území obce. Tento 

přístup je uplatňován zejména v případech, kdy by uplatňování jednostranných hledisek, zájmů a 

požadavků, mohlo ve svých důsledcích zhoršovat nebo výhledově negativně ovlivnit či narušit stav 

či hodnoty území. V řešení územního plánu jsou kromě ochrany hodnot území rovněž zohledněny 

požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území (změnou jsou 

navrženy nové plochy pro bydlení a veřejnou infrastrukturu). Obec není součástí žádné rozvojové 

oblasti ani rozvojové osy a navržené řešení je v souladu se stanovenými úkoly pro územní 

plánování (viz text výše). 

 Priorita 16a: Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 

zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordi-

nování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

Vyhodnocení: Navržené řešení vychází z principu integrovaného rozvoje území, který představuje 

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

hledisek. 

 Priorita 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. 

Vyhodnocení: Podle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ je obec Kostelec u Holešova, 

náležející do ORP Holešov, součástí hospodářsky a sociálně ohroženého území. V řešeném území 

zůstávají stabilizovány stávající plochy výroby umožňující vytváření pracovních příležitostí a tím i 

podmínek k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. Změnou územního plánu nejsou 

navrženy žádné nové plochy pro výrobu. 

 Priorita 18: Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Vyhodnocení: Navrženým řešením je v rámci širších vazeb podporován polycentrický rozvoj sídelní 

struktury a jsou vytvářeny předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými 

oblastmi pro zlepšení jejich konkurenceschopnosti. 

 Priorita 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. 

Vyhodnocení: Jsou respektovány požadavky na hospodárné využívání zastavěného území a jsou 

vytvářeny podmínky pro zajištění ochrany nezastavěného území (zejména zemědělské půdy) a 

zachování veřejné zeleně. Řešení územního plánu i jeho změny zajišťuje naplňování požadavku na 

minimalizaci fragmentace nezastavěného území. 
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 Priorita 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 země-

dělského 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. 

Vyhodnocení: Rozvojové záměry obce jsou umísťovány do co nejméně konfliktních lokalit a jsou 

podporována potřebná kompenzační opatření. Řešené území není nijak ovlivněno záměry na 

realizaci nadřazené dopravní nebo technické infrastruktury. Změnou územního plánu jsou navrženy 

plochy pro technickou infrastrukturu lokálního významu. Do SZ okraje území k.ú. Karlovice u 

Holešova zasahuje (pouze minimálně) evropsky významná lokalita NATURA 2000 – lokalita 

CZ0710148 Přestavlcký les, která je územním plánem i jeho změnou plně respektována. V řešení 

územního plánu i jeho změny je respektována a chráněna rozmanitost a kvalita životního prostředí, 

a jsou také vytvářeny podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality a typy 

krajiny a podmínky pro využití přírodních zdrojů. Jsou respektovány veřejné zájmy, zejména 

ochrana krajinného rázu a koordinace stávajících i navrhovaných prvků veřejné infrastruktury 

s ochranou zdraví a života obyvatel, životního prostředí, přírody a krajiny v řešeném území. 

 Priorita 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. 

Vyhodnocení: Jsou vytvářeny územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro 

volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury. 

V rámci územně plánovací činnosti je omezeno nežádoucí srůstání Kostelce u Holešova se 

sousedními sídly s ohledem na zajištění přístupnosti a propustnosti krajiny. 

 Priorita 21: Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-

né 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. 

Vyhodnocení: Obec Kostelec u Holešova není součástí žádné vymezené rozvojové oblasti ani 

rozvojové osy a navržené řešení je v souladu se stanovenými úkoly pro územní plánování (viz text 

výše). V nezastavěném území jsou navrženy plochy pro realizaci pásů liniové zeleně. Plochy 

veřejně přístupné zeleně v obci zůstávají stabilizovány. 

 Priorita 22: Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestov-

ního 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). 

Vyhodnocení: Navržené řešení vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro cyklo-

turistiku, a to při zachování a rozvoji hodnot území. Řešení podporuje propojení míst, atraktivních 

z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití jednak pro různé 

formy turistiky, jednak pro každodenní bezpečnou nemotorovou dopravu obyvatel městyse. 

Stávající síť cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklistickou dopravu je stabilizovaná a 

odpovídá potřebám obce. V řešení nejsou navrženy žádné nové plochy pro nové cyklostezky. 
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 Priorita 23: Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-

nění 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 pro-

střednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v 

území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 

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

způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežá-

doucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 

budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Vyhodnocení: Dopravní skelet zůstává řešením změny územního plánu stabilizován. Nejsou 

navrženy žádné nové plochy pro nové cyklostezky. Zkvalitnění technické infrastruktury představuje 

především navrhované rozšíření vodovodních řadů a kanalizačních stok, včetně a návrhu nové 

(kabelové) trasy vedení vysokého napětí. Při umisťování technické infrastruktury je zachována 

prostupnost krajiny a minimalizován rozsah fragmentace krajiny. 

 Priorita 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). 

Vyhodnocení: Navržené řešení počítá s vytvářením podmínek pro zlepšování dostupnosti území 

zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochra-

ny veřejného zdraví. V řešeném území je uvažováno o vytváření podmínek pro environmentálně 

šetrné druhy dopravy (pěší, cyklistická). Územním plánem jsou navrženy nové cyklotrasy. 

 Priorita 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. 

Vyhodnocení: Navržené řešení umožňuje předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu na 

územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 

limitů. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vycházelo ze zásady 

hospodárného využívání zastavěného území a současně s ohledem na minimalizaci negativních 

vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Navržené plochy individuálního bydlení (BI) jsou 

vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný odstup od výrobních areálů a stávajících či navržených 

ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury.  

 Priorita 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. 

Vyhodnocení: V rámci navrženého řešení jsou vytvářeny podmínky pro preventivní ochranu území 

a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat 

rozsah případných škod. Součástí plánování územního systému ekonomické stability je také 

vytváření podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod s ohledem na strukturu osídlení a 
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charakter kulturní krajiny. V řešeném území nejsou evidována žádná sesuvná území. 

 Priorita 26: Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit za-

stavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 

škod. 

Vyhodnocení: V řešeném území obce Kostelec u Holešova nejsou stanovena žádná záplavová 

území. 

 Priorita 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. 

Vyhodnocení: Navržené řešení vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruk-

tury v území a její rozvoj, aby bylo podporováno její účelné využití v rámci sídelní struktury.  

 Priorita 28: Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, poža-

dovat 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. 

Vyhodnocení: Pro zajištění kvality života obyvatel jsou zohledňovány nároky dalšího vývoje území 

a zohledňována řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 

veřejnou infrastrukturu. Návrhy a ochrana kvalitního veřejného prostoru i veřejné infrastruktury 

jsou řešeny ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

 Priorita 29: Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vyme-

zovat 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. 

Vyhodnocení: V řešeném území obce Kostelec u Holešova je možno provozovat pouze silniční, pěší 

a cyklistickou dopravu. Silniční veřejná hromadná doprava je zajištěna autobusy příměstských 

autobusových linek. Pěší a cyklistickou dopravu je možno realizovat na pozemních komunikacích, 

chodnících. Infrastruktura pro všechny výše jmenované druhy je dostatečná a neuvažuje se o jejím 

rozšiřování. Navržené řešení vytváření podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a 

cyklistických cest. 

 Priorita 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 bu-

doucnosti. 

Vyhodnocení: Navržené řešení koncipuje návrh technické infrastruktury tak, aby splňovala poža-

davky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti. 

 Priorita 31: Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich nega-
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tivních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Vyhodnocení: V řešeném území nejsou navrženy žádné nové plochy pro výrobu energie z obnovi-

telných zdrojů. 

 Priorita 32: Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhod-

něných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí 

a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Vyhodnocení: Při stanovování urbanistické koncepce byla posouzena kvalita bytového fondu 

v obci. Na území obce Kostelec u Holešova se nenacházejí žádné znevýhodněné části zastavěného 

území, vyžadující rozsáhlejší přestavbu. Územním plánem nejsou vymezeny žádné plochy 

přestavby.  
 

2.1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 

a) Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 

Správní území obce Kostelec u Holešova bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského 

kraje, ve znění Aktualizace č. 2, s nabytím účinnosti dne 27.11.2018 (dále také jen ZÚR ZK).  

1. Priority územního plánování  

 Priorita 1: Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlín-

ského kraje. Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého 

vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a 

kvalitní sociální soudružnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při 

rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti obcí. 

Řešení: Územní plán i jeho změna vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel v území. V územním plánu byly navrženy nové plochy pro bydlení, 

občanské vybavení i veřejnou infrastrukturu, které změna územního plánu dále zpřesňuje 

(realizované plochy jsou vyznačeny jako stav, část ploch je nově vymezena jako územní rezervy). 

 Priorita 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). 

Řešení: Ze ŹÚR ZK nevyplynuly žádné požadavky na vymezení nových ploch a koridorů 

podchycených v ZÚR, bylo provedeno pouze upřesnění ploch nadregionálního a regionálního 

ÚSES. 

 Priorita 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.  

Řešení: Priorita nemá vliv na ÚP Kostelec u Holešova, neboť území obce Kostelec u Holešova se 

nachází mimo území regionů se soustředěnou podporou státu. 

 Priorita 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 
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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. 

Řešení: Navržené řešení umožňuje zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru. 

Současně řešení omezuje negativní důsledky suburbanizace, neboť umisťuje nové zastavitelné 

plochy zejména na okraje obce a nevytváří samostatná izolovaná suburbia. 

 Priorita 5: Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřeb-

ných 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 kraje. Pamatovat přitom současně na: 

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

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

kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou 

formu dopravní obsluhy území kraje 

Řešení: Netýká se řešeného území, neboť zde železniční doprava není zastoupena. 

-   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. 

Řešení: Územní plán a jeho změna vytváří podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy, územním 

plánem jsou navrženy nové cyklotrasy. 

- 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. 

Řešení: Navržené řešené umožňuje eliminaci působení negativních účinků na veřejné zdraví 

obyvatel. Navržené plochy pro bydlení se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od stávajících 

dopravních koridorů. 

 Priorita 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 zvlášť na: 

- zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a 

kvalitě životního prostředí s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohle-

dem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkva-

litnění krajinných hodnot území; 

Řešení: Navržené řešení vytváří vhodné podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na 

stanovenou cílovou kvalitu a typ krajiny; současně umožňuje a podporuje úpravy vedoucí 

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; 

Řešení: V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy, které by mohly výrazně ovlivnit 

charakter krajiny ani související kompenzační 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; 

Řešení: Navržené řešení vytváří podmínky pro zachování tradičního výrazu sídla, jeho siluety i 

dominant a zamezuje urbánní fragmentaci krajiny v řešeném území; 

- zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakte-

ristiky. 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC U HOLEŠOVA – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

82 

Řešení: Navržené řešení vytváří podmínky pro zachování hodnot kulturního dědictví řešeného 

území i jeho oblastní charakteristiky. 

 Priorita 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 ; 

Řešení: územní plán a jeho změna řeší celé správní území obce Kostelec u Holešova s cílem 

zajištění vyvážených podmínek pro udržitelný rozvoj 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; 

Řešení: územní plán a jeho změna navrhují rozvoj obytné funkce, doplnění občanské 

vybavenosti, stabilizuje stávající plochy výroby, vymezuje systém sídelní zeleně, navrhuje 

posílení ekologické stability území a ochranu jeho hodnot a vytváří podmínky pro ochranu a 

tvorbu krajiny, včetně zajištění její dostatečné prostupnosti; 

- využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území s cílem podpořit přednostně 

rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů a na výběr ploch vhodných k 

podnikání v zastavěném území s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a 

dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla; 

Řešení: územní plán a jeho změna stabilizují stávající plochy výroby. Nejsou navrženy žádné 

nové plochy pro výrobu. 

- hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany zastavěného území a zachování 

veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace; 

Řešení: Nové plochy pro bydlení jsou primárně směřovány do proluk ve stávající zástavbě, ale s 

ohledem na stávající poměrně kompaktní charakter zástavby, je nová obytná výstavba směřo-

vána zejména na její okraje. Jsou respektovány plochy veřejné zeleně, které nejsou návrhem 

územního plánu nově fragmentovány; 

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

menaná lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání zelených 

pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace; 

Řešení: řešené území je starou sídelní oblastí, což je doloženo četnými archeologickými a 

později i písemnými nálezy. Zájmové území je tvořeno intenzivně obhospodařovanou 

zemědělskou krajinou s vysokým stupněm zornění. Lesní porosty se vyskytují v severovýchodní 

části řešeného území, kde vytváření rozsáhlý lesní komplex Kosteleckého polesí, které je 

vymezeno jako nadregionální biocentrum. V území nejsou v současnosti žádné minimální 

socioekonomické bariéry, které by vytvářely střety zájmů v prostorové optimalizaci území. Na 

plochách ZPF, ohrožených erozí jsou navrženy plochy pro realizací pásů zeleně výrazně 

liniového charakteru; 

- výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeň-

ství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínka-

mi v konkrétní části území: 

Řešení: Řešené území je zčásti využíváno i pro rekreační účely. Navržené řešení však neuvažuje 

s posilováním pobytové rekreační funkce nad rámec již navržených ploch pro individuální 

rekreaci. Nejsou zastoupeny žádné významné aktivity cestovního ruchu. Území je vhodné pro 

cykloturistiku; 

- 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 
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Řešení: Navržené řešení umožňuje koordinaci produkčních a mimoprodukčních funkcí 

zemědělských i lesních ploch. Jsou vytvořeny podmínky pro rekreaci a turistiku, V současné 

době v řešeném území neprobíhá žádná pozemková úprava; 

- 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; 

Řešení: Změnou územního plánu je navržená nová trasa vodovodního přivaděče a nového 

vedení vysokého napětí. Plochy pro realizaci navržené technické infrastruktury jsou vymezeny 

tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na zemědělskou výrobu, na obytnou zástavbu obce 

a volnou krajinu. 

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

povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní; 

Řešení: Nejsou navržena žádná protipovodňová opatření jako např. ochranné hráze , poldry 

apod.; 

- vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umisťování do nich veřejné 

infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvláště odůvodněných případech; 

Řešení: V řešeném území nejsou stanovena žádná záplavová území; 

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

využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní 

Řešení: Navržené řešení  vytváří podmínky pro zadržování, vsakování a využívání dešťových 

vod. 

- 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  

Řešení: Navržené řešení umožňuje eliminovat následky náhlých hospodářských změn formou 

přiměřené flexibility stanovených podmínek s rozdílným způsobem využití. V rámci vymezených 

podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou vyloučeny pouze takové činnosti, které 

by vedly k degradaci příslušných ploch a zásadním způsobem komplikovaly další využití ploch. 

- 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.  

Řešení: Řešení územního plánu a jeho změny chrání kvalitu bydlení a minimalizuje negativní 

vlivy výrobních činností na bydlení. Nové plochy pro obytnou zástavbu jsou řešením územního 

plánu vymezeny s dostatečným odstupem od výrobních areálů. 

 Priorita 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. 

Řešení: Řešené území obce Kostelec u Holešova není součástí žádné specifické oblasti. 
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 Priorita 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 obnovitel-

ných zdrojů energie. 

Řešení: V řešeném území nejsou evidovány žádné zdroje nerostných surovin. Nejsou navrženy ani 

žádné plochy pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie; 

 Priorita 10: Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních 

bohatství území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozho-

dování o změnách ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumen-

tace a územně plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, 

minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a 

před negativními jevy z působení přívalových srážek a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na 

minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených do I. a II. tř. ochrany. 

Řešení: Podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je uvedeno v kapitole 4, podkapitole 4.4. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkce lesa této textové části Odůvodnění. 

 Priorita 11: Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a 

majetku. 

Řešení: V souladu s § 175 stavebního zákona lze v celém území řešeném předloženou územně 

plánovací dokumentací (dále jen ÚPD“) vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech 

výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), 

výstavbu a změny VVN a VN, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany 

zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské 

dopravy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR. Tyto požadavky navržené 

řešení plně respektuje, takže změna Územního plánu Kostelec u Holešova není v rozporu se zájmy 

Ministerstva obrany. 

 Priorita 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: Uvedená priorita nemá žádný přímý vliv na řešení změny ÚP Kostelec u Holešova. 

Vyhodnocení návrhu řešení změny ÚP Kostelec u Holešova je uvedeno níže v tomto oddílu pod 

písm. b) Vyhodnocení souladu územního plánu s rozvojovými programy a koncepcemi Zlínského 

kraje. 

 Priorita 13: Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících 

krajů a obcí České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na 

potřeby koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření 

rozvojových koncepcí překračujících hranici kraje a státní hranici. 

Řešení: Správní území obce Kostelec u Holešova nemá přímou hranici se Slovenskou republikou. 

Vzhledem k poloze obce nelze uvažovat ani přeshraniční vztahy na mikroregionální úrovni. 

Uvedená priorita tedy nemá žádný přímý vliv na řešení změny ÚP Kostelec u Holešova.  

 Priorita 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: Uvedená priorita nemá žádný přímý vliv na řešení změny ÚP Kostelec u Holešova.  

 

2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Řešené území obce Kostelec u Holešova není součástí žádné vymezené rozvojové oblasti ani 

rozvojové osy. 
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3. Specifické oblasti 

Řešené území obce Kostelec u Holešova není součástí žádné specifické oblasti zpřesněné nebo 

stanovené v ZÚR ZK. 

 

4. Plochy a koridory 

a) Silniční doprava 

V řešeném území obce Kostelec u Holešova nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory s povin-

ností jejich zapracování do řešení změny územního plánu. 

b) Vodní hospodářství – ochrana před povodněmi 

 Zásady pro rozhodování o změnách v území: 

- Řešit ochranu území protipovodňovým systémem navrženým v závazných dokumentech Plán 

pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, Národní plán povodí Dunaje a Plán dílčího 

povodí Moravy a přítoku Váhu, Plán dílčího povodí Dyje; 

Řešení: v řešeném území nejsou stanovena žádná záplavová území ani nejsou navržena žádná 

protipovodňová opatření. Z dokumentace „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu“ pro 

řešené území Kostelec u Holešova vyplývá opatření MOV207007 „Kostelec u Holešova – 

kanalizace“ (Holešovsko sever - kanalizace, stavba 4 - Kostelec u Holešova). Navržené řešení 

je v souladu s uvedeným opatřením.  

 Úkoly pro územní plánování  

- Zajistit územní vymezení a ochranu koridorů a ploch protipovodňové ochrany v souladu s výše 

uvedenými dokumenty na úrovni ÚPD dotčených obcí formou veřejně prospěšné stavby a 

veřejně prospěšného opatření. 

Řešení: v řešeném území nejsou stanovena žádná záplavová území ani nejsou navržena žádná 

protipovodňová opatření.  

c) Vodní hospodářství – zásobování vodou a odkanalizování 

ZÚR ZK v článku 56a stanovují jako závazný dokument pro komplexní řešení zásobování vodou a 

odkanalizování Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. 

 Zásady pro rozhodování o změnách v území: 

- Řešit zásobování území vodou a odkanalizování v souladu se závazným dokumentem Plán 

rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. 

Řešení: Navržené řešení je v souladu s uvedeným závazným dokumentem. 

 Úkoly pro územní plánování  

- Zajistit územní vymezení a ochranu koridorů a ploch pro zásobování vodou a odkanalizování v 

souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje na úrovni ÚPD dotčených obcí 

formou veřejně prospěšné stavby. 

Řešení: Navržené inženýrské sítě určené pro zásobování vodou a odkanalizování jsou vymezeny 

jako veřejně prospěšné stavby. 

d) Plochy pro těžbu nerostných surovin 

V řešeném území nejsou evidovány žádné zdroje nerostných surovin. Územním plánem ani jeho 

změnou nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání nerostů 

e) Plochy a koridory územního systému ekologické stability – nadregionální ÚSES 

Ze ZÚR ZK vyplynuly pro správní území obce Kostelec u Holešova následující taxativní 

požadavky, které jsou zapracovány do změny Územního plánu Kostelec u Holešova: 
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 zpřesnit plochy a koridory skladebných prvků regionálního územního systému ekologické stability, 

vymezené jako veřejně prospěšná opatření (VPO), označené v kapitole 7.2 ZÚR ZK pod kódem 

PU04 - Nadregionální biocentrum 93 Kostelecké Polesí 

Řešení: V severovýchodní části řešeného území obce Kostelec u Holešova je vymezeno 

nadregionální biocentrum (NRBC) č. 96 Kostelecké polesí. Na západním okraji řešeného území je 

vymezena trasa regionálního biokoridoru (RBK) 1540, který propojuje nadregionální biocentrum 

96 Kostelecké polesí s RBC OK39 Přestavlcký les (na sousedním k. ú. Stará Ves u Přerova v 

Olomouckém kraji) a tím je současně zajištěna provázanost se Zásadami územního rozvoje 

Olomouckého kraje, které v této části řešeného území navazují na ZÚR ZK. Pro realizaci 

chybějících nebo nefunkčních částí regionálního biokoridoru 1540 jsou navrženy plochy krajinné 

zeleně (K) 109, 110, 127 a plocha sídelní zeleně (Z*) 111. Popis navrženého řešení je uveden 

v kapitole 3, podkapitole 5.3 Územní systém ekologické stability textové části A.1, Územní plán. 

Přehled ploch vymezených jako VPO je uveden v kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně 

prospěšná opatření textové části A.1. Územní plání. 

 

5. Ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

a) Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území 

Přírodními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí následující významné prvky přírodního 

dědictví kraje: 

 Zvláště chráněná území přírody (CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty, národní přírodní rezer-

vace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky podle přehledů ÚAP kraje); 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Kostelec u Holešova. 

 Obecně chráněná území přírody a krajiny (skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES, 

významné krajinné prvky, přírodní parky a přechodně chráněné plochy podle přehledů ÚAP kraje); 

Řešení: Stávající obecně chráněná území přírody a krajiny jsou do řešení změny ÚP Kostelec u 

Holešova zapracována formou vymezení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Do 

řešení jsou zapracovány skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES.  

 Prvky soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle přehledů ÚAP 

kraje); 

Řešení:Do SZ okraje území k.ú. Karlovice u Holešova zasahuje (pouze minimálně) evropsky 

významná lokalita NATURA 2000 – lokalita CZ0710148 Přestavlcký les, která je územním plánem i 

jeho změnou plně respektována. 

 Vodohospodářsky významná území (CHOPAV Beskydy, Vsetínské vrchy a Kvartér řeky Moravy, 

podzemní a povrchové zdroje pitné vody a zdroje léčivých a minerálních vod podle přehledů ÚAP 

kraje); 

Řešení: V řešeném území obce Kostelec u Holešova jsou vyhlášena ochranná pásma vodních 

zdrojů, která jsou územním plánem respektována. 

 Nerostné bohatství (chráněná ložisková území, stanovené dobývací prostory nerostných surovin a 

výhradní ložiska bez chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru podle přehledů ÚAP 

kraje); 

Řešení: V řešeném území nejsou evidovány žádné zdroje nerostných surovin. Územním plánem ani 

jeho změnou nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání nerostů. 

 Typické znaky krajinného rázu a krajinné scény (otevřenost či uzavřenost krajiny, charakteristické 

modelace a pokryvy, typické výhledy, horizonty, dominanty a detaily podle přehledů dokumentace 

Krajinný ráz Zlínského kraje); 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch 

a stanovení podmínek pro změny v jejich využití textové části A.1. Územní plán. 
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 Ostatní přírodní hodnoty (vlastnosti přírody a krajiny užitečné pro lidskou společnost, např. 

specifické účinky fyzikální, chemické, estetické, rekreační apod.). 

Řešení: Řešené území je zčásti využíváno i pro rekreační účely, navržené řešení však neuvažuje 

s výrazným posilováním rekreační funkce. Nejsou zastoupeny žádné významné aktivity cestovního 

ruchu. Území je vhodné pro cykloturistiku. 

 

Pro plánování a usměrňování územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot kraje se 

stanovuje dodržování těchto zásad pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní 

plánování: 

Zásady pro rozhodování o změnách v území 

 podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat šetrné 

formy jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění; 

Řešení: Navržené řešení je podrobně posláno v kapitole 5 textové části A.1. Územní plán. 

 dbát na zachování krajinných hodnot a charakteru krajinného rázu v dílčích částech kraje, podpo-

rovat obnovu a doplnění charakteristických krajinných znaků, chránit originální krajinné prvky a 

segmenty; 

Řešení: Navržené řešení je podrobně posláno v kapitole 5 textové části A.1. Územní plán. 

 podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních 

zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.13, písm. b) Vodní 

režim a písm. d) Ochrana přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. Minerální ani léčivé 

vody se v řešeném území nevyskytují. 

 dbát na zachování území přírodních léčivých zdrojů Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrož-

ská Nová Ves a Kostelec u Zlína; 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Kostelec u Holešova. 

 podporovat uvážlivé nakládání s nerostným bohatstvím kraje, řešit případné střety mezi zájmy 

těžby nerostných surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny v území, preferovat zpětné využití 

území po těžbě štěrkopísků k vodní rekreaci a k zabezpečení protipovodňové ochrany území. 

Řešení: V řešeném území nejsou evidovány žádné zdroje nerostných surovin. Územním plánem ani 

jeho změnou nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání nerostů. 

Úkoly pro územní plánování 

 prosazovat přírodě šetrné formy využívání území, návrhy na zvyšování biodiverzity území a na 

obnovu zastoupení přírody v území s narušenou přírodní složkou; 

Řešení: Navržené řešení je podrobně posláno v kapitole 5 textové části A.1. Územní plán. 

 upřesnit územní vymezení lokálních prvků ÚSES, dbát na zachování přírodě blízkých biotopů v 

území a na územní respektování lokalit ohrožených rostlin a živočichů; 

Řešení: Navržené řešení je podrobně posláno v kapitole 5 textové části A.1. Územní plán. 

 podporovat územní úpravy a opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke kultivaci 

vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody a vodních ekosystémů; 

Řešení: Navržené řešení je podrobně posláno v kapitole 5 textové části A.1. Územní plán. 

 dbát na citlivá a kvalitní řešení dostavby a rozvoje lázeňských míst a jejich zázemí, respektovat 

požadavky na zajištění přírodních léčivých zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí 

v území; 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Kostelec u Holešova. Minerální ani léčivé vody se 

v řešeném území nevyskytují. 
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 respektovat výhradní ložiska bez chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru a vyme-

zená území s prognózními zásobami nerostných surovin, prověřovat územní podmínky pro těžbu 

surovin, dbát na zajištění rekultivace území po těžbě surovin a na řešení způsobu jeho dalšího 

využívání. 

Řešení: V řešeném území nejsou evidovány žádné zdroje nerostných surovin. Územním plánem ani 

jeho změnou nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání nerostů. 

 

b) Koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území 

Kulturními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí následující významné prvky kulturního 

dědictví kraje: 

 Památkový fond kraje (památka UNESCO Areál zámku Kroměříž, nemovité národní kulturní 

památky, památkové rezervace a městské a vesnické památkové zóny podle přehledů ÚAP kraje); 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Kostelec u Holešova. 

 Území s archeologickými nálezy (lokality a naleziště podle přehledů ÚAP kraje). 

Řešení: Na území obce jsou evidovány nebo předpokládány lokality, které mají archeologický 

význam. Navržené řešení bere tyto lokality na vědomí a předepisuje nutnost archeologického 

výzkumu v případě výstavby. 

Zásady pro rozhodování o změnách v území 

 podporovat obnovu a udržování památkového fondu kraje a jeho využívání a propagaci ve 

prospěch rozvoje cestovního ruchu a poznávací turistiky na území kraje; 

Řešení: Územní plán a jeho změna respektují prohlášené kulturní památky, památky místního 

významu i urbanistické hodnoty území. Jejich udržování, využívání a propagace ve prospěch 

rozvoje cestovního ruchu a poznávací turistiky na území kraje není předmětem řešení územního 

plánu. 

 respektovat ochranu území archeologických nálezů, umožňovat provádění dílčích archeologických 

průzkumů  

Řešení: Územní plán a jeho změna respektují území archeologických nálezů a vytváří podmínky pro 

provádění dílčích archeologických průzkumů. 

Úkoly pro územní plánování 

 vytvářet územní podmínky pro zachování hodnot památkového fondu kraje, dbát na kvalitu a 

soulad řešení navazující zástavby, nepřipouštět výrazově nebo funkčně konkurenční územní 

zásahy; 

Řešení: Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany kra-

jinného rázu je uvedeno v kapitole 6 textové části A.1. Územní plán, podkapitolách 6.1 Vymezení 

pojmů, 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání a 6.4. Základní podmínky ochrany 

krajinného rázu. 

 vytvářet územní podmínky pro zachování celistvosti lokalit archeologických nálezů, podporovat 

územní požadavky na vybudování doprovodné informační vybavenosti. 

Řešení: Územní plán a jeho změna respektují lokality archeologických nálezů. V rámci projednání 

Zprávy o uplatňování územního plánu nebyly uplatněny žádné konkrétní územní požadavky na 

vybudování doprovodné informační vybavenosti. 

 

c) Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území 

Civilizačními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí následující významné prvky civilizač-

ního dědictví kraje: 
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 Tradice využívání území kraje (soustředění socioekonomických a dopravně technických aktivit do 

území Pomoraví a navazující Zlínské aglomerace, významná postavení ostatních solitérních center 

osídlení, převaha zemědělsky využívané krajiny v západní a lesnicky ve východní polovině kraje, 

tradice vinařství v jihozápadní části kraje, rekreační a turistická atraktivita Beskyd a Bílých 

Karpat); 

Řešení: Řešení územního plánu a jeho změny respektuje tradiční využívání řešeného území, 

charakteristické rozvinutou zemědělskou výrobou. 

 Originální urbanismus, architektonická a technická díla (historická i novodobá, sakrální i světská, 

ulicová zástavba venkovských sídel, výjimečný průmyslový urbanismus a architektura Baťových 

závodů Zlín, Otrokovice a Napajedla, výjimečný Zlínský konstruktivismus, četná díla význačných 

domácích i zahraničních architektů, originální Baťův plavební kanál, krajově typická lidová 

architektura); 

Řešení: Územní plán a jeho změna respektují prohlášené kulturní památky, památky místního 

významu i urbanistické hodnoty území. 

 Využívání sirných pramenů a minerálních vod (Luhačovice s republikovým až mezinárodním 

významem, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrožská Nová Ves a Zlín-Kostelec) 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Kostelec u Holešova. 

Zásady pro rozhodování o změnách v území 

 podporovat ochranu a propagaci originálních staveb a souborů staveb na území kraje, působení 

věhlasných architektů a stavitelů, pečovat o doklady technického pokroku a jejich veřejné 

využívání; 

Řešení: Územní plán a jeho změna respektují prohlášené kulturní památky, památky místního 

významu i urbanistické hodnoty území. Propagace originálních staveb a souborů staveb na území 

obce, působení věhlasných architektů a stavitelů a péče o doklady technického pokroku a jejich 

veřejné využívání nejsou předmětem řešení územního plánu. 

 podporovat propagaci a využívání léčebných zdrojů na území kraje, vyhledávat nové příležitosti k 

posílení lázeňských, léčebných a rehabilitačních funkcí.; 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Kostelec u Holešova. 

Úkoly pro územní plánování 

 podporovat územní řešení, respektující originalitu krajsky výjimečných staveb a souborů staveb a 

jejich urbanistického uspořádání; 

Řešení: Podpora konkrétních řešení není předmětem řešení územního plánu. 

 podporovat využívání vhodných území pro lázeňské, léčebné a rehabilitační účely, včetně 

doprovodné vybavenosti pro cestovní ruch a rekreaci, dbát na kultivaci lázeňských území a na 

zachování přírodních a krajinných kvalit v jejich okolí; 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Kostelec u Holešova. 

 

6. Cílové kvality krajiny  

Dle ZÚR ZK náleží řešené území do krajinného celku 2. Holešovsko a krajinného prostoru: 2.2 

Prusinovicko. Cílovou kvalitou krajinného celku Holešovsko je krajina intenzivní zemědělská, 

charakterizovaná jako rovinatá oblast až plochá pahorkatina na spraších s intenzivním zemědělstvím 

zaměřeným především na obilnářství. Navržené řešení respektuje zásady využívání stanovené pro tuto 

cílovou kvalitu území (podrobně viz podkapitola 5.2 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití textové části A.1 Územní plán). 

 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC U HOLEŠOVA – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

90 

7. Veřejně prospěšné stavby a opatření 

a) Veřejně prospěšné stavby 

Ze ZÚR ZK pro správní území obce Kostelec u Holešova nevyplynuly žádné požadavky na 

zpřesnění ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby. 

b) Veřejně prospěšná opatření 

Ze ZÚR ZK vyplynuly pro správní území obce Kostelec u Holešova následující požadavky na 

zpřesnění ploch a koridorů pro veřejně prospěšná opatření, jimiž jsou plochy a koridory ÚSES:  

 Nadregionální biocentrum [PU04] 96 Kostelecké polesí 

Řešení: V severovýchodní části řešeného území obce Kostelec u Holešova je vymezeno 

nadregionální biocentrum (NRBC) č. 96 Kostelecké polesí. Na západním okraji řešeného území je 

vymezena trasa regionálního biokoridoru (RBK) 1540, který propojuje nadregionální biocentrum 

96 Kostelecké polesí s RBC OK39 Přestavlcký les (na sousedním k. ú. Stará Ves u Přerova v 

Olomouckém kraji) a tím je současně zajištěna provázanost Zásadami územního rozvoje 

Olomouckého krajem, které v této části řešeného území navazují na ZÚR ZK. Pro realizaci 

chybějících nebo nefunkčních částí regionálního biokoridoru 1540 jsou navrženy plochy krajinné 

zeleně (K) 109, 110, 127 a plocha sídelní zeleně (Z*) 111. 

 

8. Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí 

ZÚR ZK stanovují tyto priority pro koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 

zpřesňování územního vymezení navržených ploch a koridorů VPS a VPO na území kraje. Pro řešené 

území obce Kostelec u Holešova vyplynuly tyto požadavky: 

 ÚSES: PU04 

Řešení: Jsou vymezeny existující a funkční prvky jednotlivých prvků nadregionálního a 

regionálního ÚSES a navrženy plochy pro jejich doplnění (viz také výše předcházející bod b) 

Veřejně prospěšná opatření) 

 

9. Plochy a koridory pro územní studii a regulační plán 

Pro řešení územního plánu obce Kostelec u Holešova nevyplývají, v souvislosti s potřebou 

zpracování územních studií či regulačních plánů krajského významu, v současnosti žádné požadavky 

na řešení nebo zapracování.  

 

10. Vyhodnocení se stávajícími jevy nadmístního významu (stabilizovaný stav) 

 je respektována silnice II. třídy 

 je respektováno ochranné pásmo letiště 

 jsou respektovány trasy VTL plynovodů včetně RS VTL/STL,  

 jsou respektována stávající ochranná pásma vodních zdrojů,  

 jsou respektovány prvky nadregionálního a regionálního ÚSES, 
 

b) Vyhodnocení souladu územního plánu s rozvojovými programy a koncepcemi 

Zlínského kraje  

 Zlínský kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, obsaženou ve Strategii rozvoje Zlínského 

kraje 2030. Z této strategie se řešeného území obce Kostelec u Holešova netýkají žádné konkrétní 

požadavky.  

 Krajský úřad Zlínského kraje má schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje 

(schválen usnesením č. 8770/Z26/O4 na 26. zasedání Zastupitelstva ZK dne 20.10.2004). 

Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje pro okres Kroměříž schválilo 
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Zastupitelstvo Zlínského kraje svým usnesením č. 0658/Z20/16 den 24.02.2016. Návrh zásobování 

vodou a odkanalizování obce je v souladu s touto koncepcí – viz kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíly 

a) Zásobování pitnou vodou a b) Odkanalizování této textové části A.1. Územní plán. 

 Z dokumentace „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu“ pro řešené území Kostelec u 

Holešova vyplývá opatření MOV207007 „Kostelec u Holešova – kanalizace“ (Holešovsko sever - 

kanalizace, stavba 4 - Kostelec u Holešova). Navržené řešení je v souladu s uvedeným opatřením 

 Z Aktualizace Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje nevyplývají pro správní 

území obce Kostelec u Holešova žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování Ve 

smyslu obecně stanovených požadavků jsou územním plánem vytvářeny podmínky pro zlepšení 

současného stavu vod s cílem eliminace prioritních nebezpečných látek a snižování obsahu živin ve 

vodách. 

 Z Plánu odpadového hospodářství ČR 2015-2024 nevyplynuly pro řešené území žádné požadavky 

na řešení nebo zapracování. 

 Z Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2025, který byl vydán Obecně závaznou 

vyhláškou Zlínského kraje č. 1/2016 ze dne 24.02.2016, nevyplynuly pro řešené území žádné 

požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Krajský úřad Zlínského kraje má zpracovanou Koncepci snižování emisí a imisí Zlínského kraje a 

Územní energetickou koncepci Zlínského kraje. Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole 3, 

podkapitole 3.5, oddíl 3.5.13, písm. c) Hygiena životního prostředí, této textové části Odůvodnění. 

 Územní plán respektuje dokument Zlínského kraje Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny 

Zlínského kraje. Jsou vytvořeny podmínky pro: optimalizaci využívání všech celospolečenských 

funkcí lesa při celkovém zvyšování ekologické stability lesních společenstev; zvyšování ekologické 

stability krajiny a její retenční schopnosti, zvýšení diverzity jejího využití, snížení erozního 

ohrožení zemědělských půd; obnovu přirozených hydrologických cyklů v kontextu celého povodí 

včetně zvýšení retence vody v krajině a je vymezen územní systém ekologické stability.  

 Zlínský kraj má zpracovanou dokumentaci Krajinný ráz Zlínského kraje z r. 2005. Řešení Územní-

ho plánu Kostelec u Holešova je v souladu s touto dokumentací.  

 Územní plán je v souladu s dokumentací Generel dopravy Zlínského kraje, jehož část Návrh výhle-

dové koncepce GD ZK byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23.06.2004 usnesením 

č. 656/Z24/04. Z dokumentace nevyplynuly pro správní území obce Kostelec u Holešova žádné 

konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. Územní plán je rovněž v souladu s Aktualizací 

Generelu dopravy Zlínského kraje schválenou dne 14.12.2011 pod č. usn. č. 0625/Z18/11. 

 Z Koncepce pro rozvoj cyklodopravy na území Zlínského kraje – nevyplynuly pro řešené území 

žádné konkrétní požadavky. V územním plánu zůstává stabilizována stávající cyklostezka a jsou 

vyznačeny stávající cyklotrasy a navrženy nové cyklotrasy. 

 

2.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 
na ochranu nezastavěného území 

Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 a úkoly v § 19 stavebního zákona. Územní plán 

Kostelec u Holešova a jeho změna č. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu, zejména vymezením 

zastavitelných ploch. 

 Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Na jedné straně je umožněno obci 

rozvíjet se a tím vytvářet příznivé podmínky pro sociální soudržnost obyvatel (návrh ploch pro 

bydlení a veřejnou vybavenost) i hospodářský rozvoj obce (stabilizace ploch pro výrobu), na druhé 

straně nenarušuje nad přípustnou míru životní prostředí a návrhem ploch pro krajinnou zeleň, 

protierozní a protipovodňová opatření a územní systém ekologické stability vytváří příznivé 

podmínky pro životní prostředí. 
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 Územní plán a jeho změna řeší komplexně celé správní území obce Kostelec u Holešova a navrhuje 

účelné využití jednotlivých ploch. Přitom zabezpečuje soulad veřejných a soukromých zájmů v 

území. Územním plánem je rovněž zajištěna ochrana veřejných zájmů. 

 Územní plán a jeho změna vytváří podmínky pro ochranu a rozvíjení přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot řešeného území obce Kostelec u Holešova. Zastavitelné plochy jsou vymezeny 

v úměrném rozsahu a není potřeba provést jejich redukci. Pro nezastavěné území jsou stanoveny 

poměrně přísné podmínky jeho ochrany a jsou vytvářeny i dostatečné podmínky pro ochranu 

přírody. S ohledem na charakter řešeného území jsou v nezastavěném území, ve smyslu § 18 odst. 

5 stavebního zákona, stanoveny podmínky pro umisťování staveb, popř. jsou vymezeny stavby, 

které zde umisťovat nelze. 

 Územní plán a jeho změna stanovují koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, a to s 

ohledem na hodnoty, podmínky a charakter území. Změny v území byly navrženy na základě 

důkladného prověření územních potenciálů, možností, limitů, omezení i možných rizik, přičemž 

část původně uvažovaných a požadovaných změn byla na základě tohoto prověření vyloučena 

z řešení územního plánu. 

 Územním plánem a jeho změnou jsou stanoveny podmínky využití území. Není stanoveno pořadí 

výstavby. Jsou navrženy 4 územní rezervy. 

 V řešeném území nejsou stanovena záplavová území. 

 Urbanistická koncepce a navržené uspořádání ploch vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 

struktury a pro kvalitní bydlení. Územní plán navrhuje hospodárné využití území. Nejsou navrženy 

žádné plochy přestavby. Navržené řešení a jeho změna vytváří vhodné podmínky pro případné 

odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

Lze konstatovat, že územní plán a jeho změna zajišťují naplňování cílů a úkolů územního 

plánování v souladu se stavebním zákonem. 

 

2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

 Změna č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova je zpracována projektantem – autorizovaným 

architektem, který splňuje požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, v platném znění. 

 Pořizovatelem změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova je v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) 

stavebního zákona, Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov. 

 Během účinnosti ÚP Kostelec u Holešova již byly zpracovány a obci předloženy ke schválení dvě 

Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova. Pořizovatel Zprávy zpracoval pro 

období 2009-2014, dokumentace je datována březen 2014. Zastupitelstvo obce Kostelec u 

Holešova tuto zprávu schválilo dne 17.02.2015 usnesením č. 7/4/1, ze dne 18.02.2015. 

 V souladu se stavebním zákonem a vyhláškou zpracoval pořizovatel v roce 2018 další Zprávu o 

uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-2018 navazující na 

hodnocení předchozí Zprávy o uplatňování. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova tuto zprávu 

schválilo dne 06.06.2019 usnesením č. 4/4Z/2019.  

 Dne 09.07.2019 schválilo Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova usnesením č. 8/5Z/2019 

pořízení změny č. 1 ÚP Kostelec u Holešova. 

 Usnesením č. 2/6Z/2019 ze dne 01.10.2019 bylo původní usnesení revokováno a usnesením č. 

3/6Z/2019 ze dne 01.10.2019 schválilo Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova 1) Zprávu o 

uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-2018 vč. pokynů pro 

zpracování návrhu změny územního plánu a to, že 2) Změna Územního plánu Kostelec u Holešova 
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zpracovaná na základě Zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období 2014-2018 

nebude pořizována samostatným postupem dle § 55a, ale dle § 50 a následujících, stavebního 

zákona. 

 Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny požadavky na varianty řešení ani na vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí a ve stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody byl vyloučen významný vliv 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000), nebyl v Pokynech stanoven 

požadavek na zpracování variant řešení, ani na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a 

proto nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 Změna č. 1 ÚP Kostelec u Holešova je zpracována v souladu se schválenými Pokyny (zadáním) – 

podrobně viz níže kapitola 4, podkapitola 4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání). 

 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá požadavkům § 4 až § 19 vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, i obecným požadav-

kům uvedeným v § 3, téže vyhlášky; přičemž využito bylo ustanovení § 3 odst. 4, této vyhlášky, 

věty první: Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter 

území dále podrobněji členit. Změna č. 1 ÚP Kostelec u Holešova respektuje podmínky vymezení 

ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v platném územním plánu.  

Závěrem lze konstatovat, že změna č. 1 ÚP Kostelec u Holešova je v souladu s požadavky 

stanovenými stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. 

 

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

 Zpráva o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-2018 (dále 

také jen Zpráva) byla projednána s dotčenými orgány chránícími soulad s požadavky zvláštních 

právních předpisů, jejich stanoviska byla zapracována do Pokynů pro zpracování návrhu změny 

územního plánu v rozsahu zadání změny, které jsou součástí uvedené zprávy a na základě takto 

schválené Zprávy byl pořízen návrh změny č. 1 ÚP Kostelec u Holešova. 

 Zpráva byla předloženo k posouzení Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství, který provedl zjišťovací řízení. Ve stanovisku krajského úřadu Zlínského kraje, 

odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny ze dne 29.01.2019 č.j. 

KUZL 6851/2019 a stanovisku ze dne 05.04.2019 čj. KUZL 18393/2019 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. 

 Ve stanovisku krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení 

hodnocení ekologických rizik ze dne 30.01.2019 č.j. KUZL 6197/2019 a stanovisku ze dne 

05.04.2019 čj. KUZL 18393/2019 je uvedeno, že Změnu č. 1 územního plánu Kostelec u Holešova 

není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 Na základě výše uvedeného nebylo zpracováno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, vy-

hodnocení vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí 

oblast.  
 

2.4.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu 

uplatněných v rámci veřejného projednání k návrhu změny územního plánu  

 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného projednání bude 

uvedeno v samostatné příloze B.1. Odůvodnění změny územního plánu – Přílohy C, D, E v části C. 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. 
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2.4.2. Stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o 

námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek ve smyslu ust. § 53 stavebního 

zákona 

 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného projednání bude 

uvedeno v samostatné příloze B.1. Odůvodnění změny územního plánu – Přílohy C, D, E v části C. 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. 

 

2.4.3. Výsledky řešení rozporů 

 Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kostelec u 

Holešova. 

 

3. Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 a) až f) stavebního zákona 

3.1. Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 4 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona 

následovně: 

3.1.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

Dne 15.04.2015 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 276/2015 schválila dokument 

„Aktualizace č. 1 PÚR ČR“. Doposud platná „Politika územního rozvoje ČR 2008“ přestala v 

měněných částech platit a začala platit „Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1“. Dne 

2.9.2019 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 629 schválila dokument „Aktualizace č. 2 

PÚR ČR“ a téhož dne Vláda České republiky projednala a usnesením č. 630 schválila dokument 

„Aktualizace č. 3 PÚR ČR“. Dne 30. září 2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dvě sdělení 

Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR. Dnem 1. října 2019 jsou 

Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR závazné pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních 

plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. Dne 

17.08.2020 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 833 schválila Aktualizaci č. 5 Politiky 

územního rozvoje České republiky. Dnem 11. září 2020 je Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje 

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

regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. Změna č. 1 

Územního plánu Kostelec u Holešova je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje České 

republiky, ve znění závazném od 11.09.2020, jak je podrobněji popsáno výše v kapitole 2, podkapitole 

2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem této textové části Odůvodnění. 

Správní území obce Kostelec u Holešova bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského 

kraje, ve znění Aktualizace č. 2, s nabytím účinnosti dne 27.11.2018 (dále také jen ZÚR ZK). Změna 

územního plánu je zpracována v souladu s platným zněním ZÚR ZK, jak je podrobněji popsáno výše 

v kapitole 2, podkapitole 2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem této textové části Odůvodnění. 
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3.1.2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 

na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na 

ochranu nezastavěného území 

Změna územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 

Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu archi-

tektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území je 

podrobněji popsán výše v kapitole 2, podkapitole 2.2. Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního 

plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území této 

textové části Odůvodnění. 

3.1.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 

Změna územního plánu je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky č. 

500/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, jak je podrobněji popsáno 

výše v kapitole 2, podkapitole 2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

předpisů této textové části Odůvodnění. 

 

3.1.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky 

řešení rozporů 

Bude doplněno dle výsledků společného jednání a veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územ-

ního plánu Kostelec u Holešova. 

 

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

3.2.1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno, neboť v průběhu projednávání Zprávy 

o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-2018 nebyl vznesen 

požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

3.2.2. Výsledky projednání vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno, neboť v průběhu projednávání Zprávy 

o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-2018 nebyl vznesen 

požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

3.3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Vzhledem k tomu, že nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Kostelec 

u Holešova na udržitelný rozvoj území, nebude vydáváno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50 

odst. 5 stavebního zákona.  
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3.4. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Vzhledem k tomu, že nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Kostelec 

u Holešova na udržitelný rozvoj území, nebude vydáváno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50 

odst. 5 stavebního zákona.  

 

3.5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

3.5.1. Vymezení zastavěného území 

Změnou č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova dochází ke změnám v textové části A.1 Územní 

plán. V následujícím textu je uveden jejich přehled a stručné odůvodnění provedených změn 

v kapitole 1. 

 

1. 7 V kapitole 1 se v prvním odstavci za poslední větu vkládá nová věta: „V řešeném 

území se k 15.11.2020 vymezuje 22 zastavěných území“. 

 

2. V kapitole 1 se vypouští text ve druhém odstavci: „V katastrálním území Kostelec u 
Holešova byla k 15.12.2008 vymezena 23 zastavěná území a v katastrálním území 
Karlovice u Holešova jedno zastavěné území“, který se nahrazuje novým textem: 
„Hranice zastavěného území je znázorněna ve výkresech: A.2.1. Výkres základního 
členění území a A.2.2. Hlavní výkres grafické části A.2 Územního plánu (dále také jen 
Územního plánu) a výkresech: B.2.2 Koordinační výkres, B.2.3. Výkres předpoklá-
daných záborů půdního fondu, B.2.4 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, 
spoje, B.2.5 Technická infrastruktura – vodní hospodářství a B.2.6 Koncepce 
uspořádání krajiny grafické části B.2. Odůvodnění územního plánu (dále také jen 
Odůvodnění).“. 

[Odůvodnění provedené změny je uvedeno v následujícím textu]. 

 Ve smyslu ust. § 58 odst. 3 platného stavebního zákona byla provedena aktualizace vymezení 

hranice zastavěného území k datu 15.11.2020 a uveden aktuální počet zastavěných území. 

 Původní vymezení zastavěných území v jednotlivých katastrálních územích je nahrazeno sumárním 

vyčíslením. 

 V kapitole je nově uvedeno, ve kterých výkresech je znázorněna hranice zastavěného území. 

 V dalším textu jsou podrobně rozvedeny a odůvodněny provedené úpravy a změny řešené Změnou 

č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova, které se vztahují k vymezení zastavěného území. 

 

Účelem stanovení průběhu hranice zastavěného území je vytvořit předpoklady pro dosažení 

vybraných cílů územního plánování uvedených v § 18, odst. 4, 5 a 6 platného stavebního zákona, tj. 

pro soustřeďování nové výstavby zejména do zastavěného území, jeho hospodárné využívání a pro 

zvýšení ochrany okolní krajiny. Vymezení zastavěného území je tak nástrojem, který slouží k ochraně 

nezastavěného území před jeho neodůvodněnou a dostatečně neprověřenou přeměnou na území 

zastavěné, k hospodárnému využívání zastavěného území a k ochraně nezastavitelných pozemků 

uvnitř zastavěného území.  

 

                                                           
7
 Pořadové číslo měněné části Územního plánu Kostelec u Holešova v textové části změny A.1 Územní plán. 
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Vymezení zastavěného území bylo provedeno ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zák. 

č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a v souladu s metodickým pokynem Vymezení 

zastavěného území (MMR + ÚUR; 09/2013) a metodickým pokynem Aktualizace zastavěného území 

změnou územního plánu (MMR + ÚUR; 02/2014). 

Výchozím podkladem pro vymezování zastavěného území je vždy hranice intravilánu, jíž je (ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) platného stavebního zákona) hranice zastavěné části obce 

vymezená k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí)
8
. V Územním plánu Kostelec u 

Holešova byla znázorněna hranice zastavěného území vymezená k datu 15.12.2008. 

V rámci vlastního zpracování změny č. 1 ÚP Kostelec u Holešova byly, mj. také z důvodu změny 

(aktualizace) mapových podkladů, provedeny doplňující terénní průzkumy uskutečněné v říjnu 2019 a 

následně v červenci 2020, na jejichž základě, s využitím evidence pozemků v Katastru nemovitostí, 

byla vymezena nová hranice zastavěného území k 15.11.2020. 

Součástí zastavěného území jsou i pozemky dnes již neexistujících staveb, u nichž však dodnes 

existuje číslo popisné. Naopak nebyly do zastavěného území zahrnuty existující stavby, které ale 

nemají přiřazeno vlastní parcelní, popisné nebo evidenční číslo (viz Katastr nemovitostí) nebo k nimž 

neexistují nebo nebyly dohledány doklady, že byly řádně povoleny nebo zkolaudovány, tzn., že se 

jedná o nelegální, tzv. „černé stavby“.  

 

a) Aktualizace a upřesnění hranice zastavěného území a využití ploch uvnitř zastavěného 

území 

Součástí každé změny musí být aktualizovaná hranice zastavěného území (ve smyslu § 2, odst. d) 

nového stavebního zákona), a to v rozsahu měněných částí pro celé správní území obce, tedy nikoli jen 

pro území dotčené konkrétní změnou. 

Účelem stanovení průběhu hranice zastavěného území je vytvořit předpoklady pro dosažení 

vybraných cílů územního plánování uvedených v § 18, odst. 4, 5 a 6 platného stavebního zákona, tj. 

pro soustřeďování nové výstavby zejména do zastavěného území, jeho hospodárné využívání a pro 

zvýšení ochrany okolní krajiny. Vymezení zastavěného území je tak nástrojem, který slouží k ochraně 

nezastavěného území před jeho neodůvodněnou a dostatečně neprověřenou přeměnou na území 

zastavěné, k hospodárnému využívání zastavěného území a k ochraně nezastavitelných pozemků 

uvnitř zastavěného území. 

1. Přehled navržených zastavitelných ploch, které byly částečně realizovány a v nichž byla 
aktualizována hranice zastavěného území 

V následující tabulce je uveden přehled lokalit, v nichž došlo oproti původnímu územnímu plánu 

k novému vymezení/aktualizaci hranice zastavěného území. Současně je zde upřesněno aktuální 

využití ploch, které se v tomto území nacházejí. Nejedná se o nové plochy určené pro bydlení, 

rekreaci, veřejnou infrastrukturu ad., ale o narovnání disproporce mezi stavem vyjádřeným v platném 

územním plánu a skutečným využíváním území, včetně zahrnutí těch ploch, které již byly zastavěny 

na základě vydaných platných územních rozhodnutí a stavebních povolení. Tyto plochy nepodléhají 

novému vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

V popisu změn, které jsou uvedeny v následujících tabulkách, jsou uvedeny pouze ty změny, které 

se vztahují k Výkresu základního členění území a Hlavnímu výkresu, a které se týkají funkčního využití 

ploch ve vymezených plochách s rozdílným způsobem využití a vymezení hranice zastavěného území. 

Nejsou zde uvedeny ty změny, které se vztahují k Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací a jsou uvedený v samostatných tabulkách níže v oddílu 3.5.8. Vymezení veřejně prospěšných 

staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 

                                                           
8 Pojem „intravilán“ byl stanoven ve vyhlášce ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 97/1966 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. V této vyhlášce se v § 4 odst. 4 uvádí: „Zastavěnou částí obce (intravilán) se 
rozumí území, které ke dni účinnosti zákona je souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce (sídliště). Do 

zastavěného území obce se zahrnují i pozemky, které jsou zemědělskou půdou, nevytváří však se zemědělským půdním fondem souvislý 

celek (jsou od něho odděleny souvislou zástavbou nebo zabíhají do zastavěné části a jsou tvarově i rozlohově nevhodné k zemědělskému 
obhospodařování mechanizačními prostředky).“ 
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ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit této textové části B.1 

Odůvodnění změny územního plánu.  

Tab. B.1: Přehled lokalit, v nichž bylo upřesněno vymezení hranice zastavěného území a vyznačení využití 

ploch uvnitř takto vymezeného zastavěného území v plochách, které byly v územním plánu navrženy jako 

zastavitelné a byly již zčásti realizovány/zastavěny 

Lokalita změny Popis změny 

L28 
návrh zastavitelné plochy TK č. 25 se mění na stav TK 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L40 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 4 se mění na stav BI 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L42 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 4 se mění na stav BI 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L44 
návrh zastavitelné plochy BI č. 5 se mění na stav BI 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L45 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 3 se mění na stav BI 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L48 
návrh zastavitelné plochy D č. 19 se mění na stav D 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L63 
návrh zastavitelné plochy BI č. 1 se mění na stav BI 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L78 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 10 se mění na stav PV 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L79 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 10 se mění na stav BI 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L80 
návrh zastavitelné plochy PV č. 64 se mění na stav PV 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L81 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na stav TE 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L82 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na stav PV 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L83 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na stav BI 

 (+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L86 
část návrhu zastavitelné plochy D č. 71 se mění na stav BI 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L89 
část návrhu zastavitelné plochy D č. 71 se mění na stav D 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L92 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na stav BI 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L94 
část návrhu zastavitelné plochy D č. 67 se mění na stav PV 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L95 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na stav BI 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L97 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na stav Z 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezená plocha územní rezervy BI č. 95) 

L98 
návrh zastavitelné plochy BI č. 27 se mění na stav BI, 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L99 
návrh zastavitelné plochy VD č. 28 se mění na stav VD 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 
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Tab. B.1: Přehled lokalit, v nichž bylo upřesněno vymezení hranice zastavěného území a vyznačení využití 

ploch uvnitř takto vymezeného zastavěného území v plochách, které byly v územním plánu navrženy jako 

zastavitelné a byly již zčásti realizovány/zastavěny – pokr. 

Lokalita změny Popis změny 

L110 
část návrhu zastavitelné plochy RI č. 22 se mění na stav RI 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L119 
návrh zastavitelné plochy BI č. 6 se mění na stav Z 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezená plocha územní rezervy BI č. 105) 

L122 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na stav PV 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L126 
část návrhu zastavitelné plochy OH č. 68 se mění na stav BI 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L129 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 2 se mění na stav BI 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L132 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 3 se mění na stav PV 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L133 
část návrhu zastavitelné plochy RI č. 22 se mění na stav RI 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L134 
část návrhu zastavitelné plochy RI č. 23 se mění na stav RI 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezené zastavěné území) 

L162 
část návrhu zastavitelné plochy TE č. 78 se mění na stav Z 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezená plocha územní rezervy BI č. 105) 

L203 
část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav TV 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L204 
část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav Z  

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L230 
návrh zastavitelné plochy RX č. 29 se mění na stav Z 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L235 
část návrhu zastavitelné plochy TE č. 77 se mění na stav K 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezený stav regionálního biokoridoru) 

L237 
část návrhu plochy P č. 36 se mění na stav Z* 

(+ vypuštění návrhu nadregionálního biocentra) 

L240 
část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav S* 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L241 
část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav D 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L242 
část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav K 

(+ zrušení zastavitelné plochy + nově vymezený stav lokálního biokoridoru) 

L244 
část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav WT 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L247 
část návrhové zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav WT 

(+ zrušení zastavitelné plochy + vymezení stavu lokálního biokoridoru) 

L248 
část návrhové zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav Z 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 
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2. Přehled lokalit, v nichž došlo ke změně vymezení hranice zastavěného území formou jeho 
rozšíření, zmenšení, vypuštění nebo nového vymezení a změny data, k němuž byla 
hranice zastavěného území vymezena 

Tab. B.2: Přehled lokalit, v nichž došlo ke změně vymezení hranice zastavěného území formou jeho 

rozšíření, zmenšení, vypuštění nebo nového vymezení a změny data, k němuž byla hranice zastavěného 

území vymezena  

Lokalita změny Popis změny 

L01 změna datumu vymezení zastavěného území 

L02 změna datumu vymezení zastavěného území 

L03 změna datumu vymezení zastavěného území 

L04 vypuštění zastavěného území 

L05 změna datumu vymezení zastavěného území 

L06 vypuštění zastavěného území 

L07 změna datumu vymezení zastavěného území 

L08 změna datumu vymezení zastavěného území 

L09 změna datumu vymezení zastavěného území 

L10 změna datumu vymezení zastavěného území 

L11 změna datumu vymezení zastavěného území 

L12 změna datumu vymezení zastavěného území 

L13 změna datumu vymezení zastavěného území 

L14 změna datumu vymezení zastavěného území 

L15 změna datumu vymezení zastavěného území  

L16 vypuštění zastavěného území 

L17 změna datumu vymezení zastavěného území 

L18 změna datumu vymezení zastavěného území 

L19 změna datumu vymezení zastavěného území 

L20 změna datumu vymezení zastavěného území 

L21 změna datumu vymezení zastavěného území 

L22 vypuštění zastavěného území 

L23 změna datumu vymezení zastavěného území 

L24 
změna datumu vymezení zastavěného území 

(+stav BI se mění na stav OX) 

L25 změna datumu vymezení zastavěného území 

L28 
nově vymezené zastavěné území 

(+ návrh zastavitelné plochy TK č. 25 se mění na stav TK + zrušení zastavitelné plochy)  

L34 
nově vymezené zastavěné území 

(+ stav Z se mění na stav SO)  

L35 
nově vymezené zastavěné území 

(+ stav Z se mění na stav SO)  

L36 
nově vymezené zastavěné území  

(+stav Z se mění na stav Z*)  

L37 nově vymezené zastavěné území 

L48 
nově vymezené zastavěné území  

(+návrh zastavitelné plochy D č. 19 se mění na stav D + zrušení zastavitelné plochy)  

L78 
nově vymezené zastavěné území  

(+část návrhu zastavitelné plochy BI č. 10 se mění na stav PV + zrušení zastavitelné plochy)  
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Tab. B.2: Přehled lokalit, v nichž došlo ke změně vymezení hranice zastavěného území formou jeho 

rozšíření, zmenšení, vypuštění nebo nového vymezení a změny data, k němuž byla hranice zastavěného 

území vymezena – pokr.  

Lokalita změny Popis změny 

L79 
nově vymezené zastavěné území  

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 10 se mění na stav BI + zrušení zastavitelné plochy)  

L80 
nově vymezené zastavěné území 

(+ část návrhu zastavitelné plochy PV č. 64 se mění na stav PV + zrušení zastavitelné plochy)  

L81 
nově vymezené zastavěné území  

(+část návrhu zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na stav TE + zrušení zastavitelné plochy)  

L82 
nově vymezené zastavěné území 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na stav PV + zrušení zastavitelné plochy) 

L83 
nově vymezené zastavěné území 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na stav BI + zrušení zastavitelné plochy)  

L84 
nově vymezené zastavěné území 

(+ stav Z se mění na stav BI)  

L86 
nově vymezené zastavěné území 

(+ část návrhu zastavitelné plochy D č. 71 se mění na stav BI + zrušení zastavitelné plochy)  

L89 
nově vymezené zastavěné území 

(+ část návrhu zastavitelné plochy D č. 71 se mění na stav D + zrušení zastavitelné plochy)  

L91 
nově vymezené zastavěné území 

(+ stav Z se mění na stav Z*)  

L92 
nově vymezené zastavěné území 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na stav BI+ zrušení zastavitelné plochy) 

L94 
nově vymezené zastavěné území 

(+ část návrhu zastavitelné plochy D č. 67 se mění na stav PV+ zrušení zastavitelné plochy)  

L95 
nově vymezené zastavěné území  

(+část návrhu zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na stav BI + zrušení zastavitelné plochy)  

L98 
nově vymezené zastavěné území  

(+návrh zastavitelné plochy BI č. 27 se mění na stav BI + zrušení zastavitelné plochy)  

L99 
nově vymezené zastavěné území  

(+návrh zastavitelné plochy VD č. 28 se mění na stav VD + zrušení zastavitelné plochy)  

L100 vypuštění zastavěného území 

L110 
nově vymezené zastavěné území 

(+ část návrhu zastavitelné plochy RI č. 22 se mění na stav RI + zrušení zastavitelné plochy)  

L111 
nově vymezené zastavěné území 

(+stav P se mění na stav VZ+ vypuštění biocentra) 

L115 vypuštění zastavěného území 

L123 vypuštění zastavěného území 

L127 

nově vymezené zastavěné území  

(+stav P se mění na stav Z* + vypuštění nadregionálního biocentra + nově vymezený regionální 
biokoridor) 

L129 
nově vymezené zastavěné území 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 2 se mění na stav BI + zrušení zastavitelné plochy) 

L133 
nově vymezené zastavěné území  

(+část návrhu zastavitelné plochy RI č. 22 se mění na stav RI + zrušení zastavitelné plochy) 

L134 
nově vymezené zastavěné území  

(+část návrhu zastavitelné plochy RI č. 23 se mění na stav RI + zrušení zastavitelné plochy)  
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Tab. B.2: Přehled lokalit, v nichž došlo ke změně vymezení hranice zastavěného území formou jeho 

rozšíření, zmenšení, vypuštění nebo nového vymezení a změny data, k němuž byla hranice zastavěného 

území vymezena – pokr.  

Lokalita změny Popis změny 

L154 

nově vymezené zastavěné území 

(+část návrhové plochy P č. 36 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TE č. 128 + vypuštění 
návrhu nadregionálního biocentra + nově vymezený regionální biokoridor) 

L169 
vypuštění zastavěného území  

(+stav OS se mění na návrh plochy T* č. 117)  

L179 
nově vymezené zastavěné území 

(+ stav Z se mění na stav BI)  

L234 

nově vymezené zastavěné území 

(+ část návrhu zastavitelné plochy PV č. 64 se mění na návrhovou plochu TE č. 132 + zrušení 
zastavitelné plochy) 

L243 
nově vymezené zastavěné území 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TE č. 131)  

L245 
nově vymezené zastavěné území  

(+ stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TE č. 128)  

 

b) Upřesnění a řešení nesouladů vyplývající z aktuálního mapového podkladu, 

aktuálního využití území a dalších nepřesností a chyb v grafické části platného 

územního plánu ve vztahu k aktuální platné legislativě 

Ve smyslu § 5 odst. 6 stavebního zákona (citace: Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat 

uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke 

změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny 

pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace) musí být do změny promítnuty ty změny, 

které nastaly od doby schválení původního územního plánu, které ale do tohoto územního plánu 

nejsou promítnuty ani ve změnách, které následovaly (např. zásady územního rozvoje, požadavky 

vyplývající z územně analytických podkladů, rozvojové programy a koncepce vydávané krajem, 

vyhlášení záplavového území, území NATURA 2000 ad.).  

Územní plán Kostelec u Holešova vydaný ve druhé polovině roku 2009 byl zpracován nad 

mapovým podkladem z března 2009. Následně došlo k obnově katastrálního operátu. Pro k.ú. Kostelec 

u Holešova a k.ú. Karlovice u Holešova je platná katastrální mapa digitalizovaná – KMD
9
 platná od 

14.04.2015. 

Z ustanovení paragrafů 3 a 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vyplývá, že mapovým podkladem pro 

zpracování územního plánu, respektive jeho změny, je katastrální mapa. Aktualizaci zastavěného 

území (viz text níže) nelze provádět nad neaktuální (starou) mapou. Hlavními důvody jsou dvě 

ustanovení stavebního zákona, kde je v § 2 definován pojem „zastavěný stavební pozemek“ (pozemek 

evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela) a v § 58 je stanoveno, že se do zastavěného 

území primárně zahrnují zastavěné stavební pozemky. Protože je katastr nemovitostí permanentně 

aktualizovaná evidence a prakticky denně dochází k zápisům nových staveb, tedy vzniku nových 

stavebních pozemků, nelze proto vymezovat hranici zastavěného území nad několik let starým 

mapovým podkladem, nad nímž byl zpracován (platný) územní plán. 

V Metodickém sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou ma-

pového podkladu (04/2015) je uvedeno, že změnu mapového podkladu posunutím parcelních hranic v 

míře, která je zaznamenatelná v měřítku zpracování územně plánovací dokumentace pouhým okem, 

lze považovat za změnu podmínek, na základě kterých byla tato územně plánovací dokumentace 

pořízena v případě, že vedení parcelní hranice bylo zjevně určující při vymezování hranic prvků v 
                                                           
9
 Katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému S-JTSK. 
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grafické části územně plánovací dokumentace (např. při vymezení ploch). V takovém případě jsou 

obce a kraje povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 platného 

stavebního zákona).  

Z výše uvedených důvodů zajistila Obec Kostelec u Holešova v prosinci 2019 převedení platného 

Územního plánu Kostelec u Holešova z roku 2009 do nového mapového podkladu z listopadu 2019. 

Převedený územní plán byl výchozím podkladem pro zpracování změny č. 1 Územního plánu 

Kostelec u Holešova.  

V rámci vlastního převodu územního plánu byly v nezastavěném území, kromě vymezených lokalit 

uvedených v následující tabulce, provedeny i další úpravy, vygenerované přímo změnou mapového 

podkladu, které ale nejsou vymezeny jako samostatné lokality následně řešené změnou územního 

plánu. Jako vodní plochy a toky (WT) a plochy lesní (L) byly nově vyznačeny nově zapsané 

(evidované) vodní plochy a lesní pozemky, které byly až do změny/aktualizace mapového podkladu 

vedeny v Katastru nemovitostí např. jako ostatní plochy (neplodná půda) nebo plochy zemědělského 

půdního fondu.  

Návrhu změny územního plánu pro společné jednání o návrhu změny územního plánu (dle ust. § 50 

platného stavebního zákona) je zpravován nad aktuálním mapovým podkladem z listopadu 2020. 

Tab. B.3: Přehled lokalit, v nichž bylo provedeno upřesnění a řešení nesouladů vyplývající z aktuálního 

mapového podkladu, aktuálního využití území a dalších nepřesností a chyb v grafické části platného 

územního plánu ve vztahu k aktuální platné legislativě 

Lokalita změny Popis změny 

L26 stav D se mění na stav Z 

L31 stav D se mění na stav Z 

L32 stav RI se mění na stav BI 

L33 stav TK se mění na stav SO 

L34 
stav Z se mění na stav SO 

(+ nově vymezené zastavěné území) 

L35 
stav Z se mění na stav SO 

(+ nově vymezené zastavěné území) 

L36 
stav Z se mění na stav Z* 

(+ nově vymezené zastavěné území) 

L38 stav Z se mění na stav Z.1 

L39 stav Z se mění na stav Z.1 

L46 stav PV se mění na stav BI 

L47 stav D se mění na stav PV 

L49 stav D se mění na stav PV 

L51 stav K se mění na stav PZ 

L52 stav Z se mění na stav S* 

L53 stav D se mění na stav Z 

L54 stav OK se mění na stav SO 

L55 stav BI se mění na stav SO 

L56 stav OK se mění na stav SO 

L57 stav BI se mění na stav SO 

L58 stav OK se mění na stav SO 

L60 stav K a Z se mění na stav Z.1 

L61 stav Z se mění na stav Z.1 

L62 stav Z* se mění na stav BI 
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Tab. B.3: Přehled lokalit, v nichž bylo provedeno upřesnění a řešení nesouladů vyplývající z aktuálního 

mapového podkladu, aktuálního využití území a dalších nepřesností a chyb v grafické části platného 

územního plánu ve vztahu k aktuální platné legislativě – pokr.  

L64 stav PV se mění na stav BI 

L65 stav D se mění na stav Z 

L66 stav K se mění na stav PV 

L67 stav Z se mění na stav S* 

L68 stav Z se mění na stav S* 

L69 stav K se mění na stav S* 

L70 stav OK se mění na stav SO 

L71 stav OV se mění na stav SO 

L72 stav OK se mění na stav SO 

L73 stav OV se mění na stav SO 

L74 stav BI se mění na stav SO 

L75 stav BI se mění na stav SO 

L76 stav OK se mění na stav SO 

L77 stav BI se mění na stav SO 

L84 
stav Z se mění na stav BI 

(+ nově vymezené zastavěné území) 

L85 stav PV se mění na stav BI 

L87 stav PV se mění na stav D 

L90 stav Z se mění na stav Z.1 

L91 
stav Z se mění na stav Z* 

(+ nově vymezené zastavěné území) 

L101 stav Z se mění na stav Z.1 

L102 stav Z se mění na stav Z.1 

L103 stav Z se mění na stav S* 

L104 stav Z se mění na stav Z.1 

L105 stav Z se mění na stav Z.1 

L106 stav Z se mění na stav Z.1 

L107 stav Z se mění na stav Z.1 

L108 stav Z se mění na stav Z.1 

L111 
stav P se mění na stav VZ 

(+ nově vymezené zastavěné území + vypuštění biocentra) 

L112 stav BI se mění na stav VZ 

L113 
stav P se mění na stav VZ 

(+ vypuštění biocentra) 

L114 stav BI se mění na stav VZ 

L117 stav K se mění na stav PV 

L124 stav D se mění na stav Z.1 

L127 

stav P se mění na stav Z*¨ 

(+ vypuštění nadregionálního biocentra + nově vymezený regionální biokoridor+ nově vymezené 
zastavěné území) 

L128 stav BI se mění na stav SO 

L136 stav Z se mění na stav Z.1 

L137 stav D se mění na stav Z 
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Tab. B.3: Přehled lokalit, v nichž bylo provedeno upřesnění a řešení nesouladů vyplývající z aktuálního 

mapového podkladu, aktuálního využití území a dalších nepřesností a chyb v grafické části platného 

územního plánu ve vztahu k aktuální platné legislativě – pokr.  

Lokalita změny Popis změny 

L138 stav Z se mění na stav D 

L139 stav D se mění na stav Z 

L140 stav Z se mění na stav D 

L141 
stav P se mění na stav K 

(+ vypuštění nadregionálního biocentra + nově vymezený lokální biokoridor) 

L142 
stav K se mění na stav P 

(+ nově vymezené nadregionální biocentrum) 

L143 
stav L se mění na stav P 

(+ nově vymezené nadregionální biocentrum) 

L144 
stav L se mění na stav P 

(+ nově vymezené nadregionální biocentrum) 

L145 
stav K se mění na stav P 

(+ nově vymezené nadregionální biocentrum) 

L146 
stav L se mění na stav P 

(+ nově vymezené nadregionální biocentrum) 

L147 
stav K se mění na stav P 

(+ nově vymezené nadregionální biocentrum) 

L149 stav OK se mění na stav SO 

L150 stav D se mění na stav SO 

L151 stav BI se mění na stav SO 

L156 
stav P se mění na stav K 

(+ vypuštění nadregionálního biocentra + nově vymezený regionální biokoridor) 

L157 
stav P se mění na stav K 

(+ vypuštění nadregionálního biocentra + nově vymezený regionální biokoridor) 

L179 
stav Z se mění na stav BI 

(+ nově vymezené zastavěné území) 

L252 stav OV se mění na stav SO 

 

3.5.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Hlavní záměry a cíle rozvoje vycházejí z charakteru sídla, jeho potenciálů a potřeb a jsou, spolu s 

hlavními zásadami prostorového řešení, podrobně popsány v kapitole 2. Základní koncepce rozvoje 

území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot textové části A.1 Územní plán. 

Navrženou změnou nedochází ke změně základní koncepce rozvoje území, stanovené v platném 

územním plánu. 

Změnou č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova dochází ke změnám a úpravám v textové části 

A.1 Územní plán. V následujícím textu je uveden jejich přehled a stručné odůvodnění provedených 

změn v kapitole 2. 

3. V kapitole 2 se v nadpisu kapitoly vkládá před první slovo „koncepce“ slovo „Základní“. 

[Odůvodnění provedených změn je uvedeno v následujícím textu]. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl původní neúplný název 

kapitoly „Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ doplněn a upraven na 
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nový název „Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“.  

 

4. V kapitole 2 podkapitole 2.1 se původní text vypouští a nahrazuje se novým textem: 

 Důvodem zásadní přestavby podkapitoly je skutečnost, že formulace původního textu měla spíše 

proklamativní / popisný / informativní charakter a byla více odůvodněním, než návrhem 

(výrokem). Naproti tomu nový text má příkazový / instruktivní / předpisový / apelativní charakter a 

je výrokem, který stanovuje koncepční zásady pro budoucí rozvoj. 

 

5. V kapitole 2 podkapitole 2.2 se původní text vypouští a nahrazuje se novým textem: 

 Důvodem zásadní přestavby podkapitoly je skutečnost, že formulace původního textu měla spíše 

proklamativní / popisný / informativní charakter a byla více odůvodněním, než návrhem 

(výrokem). Naproti tomu nový text má příkazový / instruktivní / předpisový / apelativní charakter a 

je výrokem, který stanovuje koncepční zásady pro budoucí rozvoj. 

 

6. V kapitole 2 podkapitole 2.3 se původní text vypouští a nahrazuje se novým textem: 

 Důvodem zásadní přestavby podkapitoly je skutečnost, že formulace původního textu měla spíše 

proklamativní / popisný / informativní charakter a byla více odůvodněním, než návrhem 

(výrokem). Naproti tomu nový text má příkazový / instruktivní / předpisový / apelativní charakter a 

je výrokem, který stanovuje koncepční zásady pro budoucí rozvoj. 

 

3.5.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s 

rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně 

a) Odůvodnění změn v kapitole 3  

7. Původní název kapitoly 3 „Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ se vypouští a nahrazuje se novým 
názvem „Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s 
rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění platném od 29.01.2018, byl změněn 

původní název kapitoly 3 „Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 

a systému sídelní zeleně“ na nový název „Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, 

vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně“.  

 

8. V kapitole 3 podkapitole 3.1 se se původní text vypouští a nahrazuje se novým textem: 

 Urbanistická koncepce vyjadřuje funkční a prostorové uspořádání současné zástavby a ploch 

navržených k zastavění a dále uspořádání a úpravy krajiny. Navrženou změnou nedochází ke 

změně urbanistické koncepce.  

 Důvodem úpravy původního textu je skutečnost, že formulace původního textu měla spíše popisný 

a informativní charakter, nový text má povahu výroku a přesněji vyjadřuje navrženou urbanistickou 

koncepci. 
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9. V kapitole 3 se vkládá nová podkapitola 3.2. Návrh urbanistické kompozice: 

 Urbanistická kompozice vyjadřuje estetické prostorové uspořádání hmotných prvků, které jsou 

natolik výrazné, že ovlivňují vzhled území. Urbanistická kompozice má rozhodující vliv na 

vizuální vnímání prostředí člověkem a na jeho chování, na celkový obraz krajiny, sídel a jejich 

částí. Urbanistická kompozice řeší rozvoj území s ohledem na jeho hodnoty a podmínky. 

 Urbanistická kompozice nebyla v dokumentaci ÚP Kostelec u Holešova samostatně vymezena. 

Změnou ÚP se vkládá nová podkapitola „3.2. Návrh urbanistické kompozice“. Požadavek na její 

zpracování vyplývá z přílohy č. 7 novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

 

10. V kapitole 3 se vkládá nová podkapitola 3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití včetně nové tabulky označené „A.1. Přehled ploch s rozdílným způsobem 
využití zastoupených v Územním plánu Kostelec u Holešova“. 

 Změnou ÚP se vkládá nová podkapitola „3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití“. 

Požadavek na její zpracování vyplývá z přílohy č. 7 novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., v 

platném znění. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití (PRZV) zastoupených v územním 

plánu Kostelec u Holešova byl dosud součástí kapitoly 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 

podmínek ochrany krajinného rázu, kde byl uveden v podkapitole 6.1. Vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití v tabulce A.6.1. Změnou územního plánu je obsah této podkapitoly přesunut do 

podkapitoly 3.3. Kapitola 6 je rovněž zcela přepracována. 

 Z přehledu ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Kostelec u 

Holešova, který byl v původní tabulce A.6.1 (nově v tabulce A.1) byly vypuštěny druhy PRZV: 

„Plochy rekreace specifických forem - Agroturistika (RX)“ a „Plochy občanského vybavení – 

Komerční zařízení (OK)“, které se v územního plánu po jeho změně již nebude vyskytovat. 

Současně byly nově vloženy druhy PRZV: „Plochy smíšené obytné“ (SO), „Plochy zemědělské 

specifické (Z.1)“ a „Plochy smíšené nezastavěného území (S*)“, které bude obsahovat řešení 

územního plánu po jeho změně. 

 V souladu s platnou metodikou Sjednocení dÚP HKH 2007 byla proveden úprava změny názvů 

PRVZ: „Plochy bydlení hromadného“ označené indexem „BH“ (původně Plochy hromadného 

bydlení); „Plochy bydlení individuálního“ označené indexem „BI“ (původně Plochy individuálního 

bydlení); „Plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady“ označené indexem „RZ“ (původně 

Plochy individuální rekreace - zahrádkářská osada); „Plochy pro silniční dopravu“ označené 

indexem „DS“ (původně Plochy silniční dopravy); „Plochy dopravní infrastruktury“ označené 

indexem „D“ (původně Plochy ostatní dopravy); „Plochy pro průmyslovou výrobu a sklady“ 

označené indexem „VP“ (původně Plochy průmyslové výroby a skladů); „Plochy pro zemědělskou 

a lesnickou výrobu“ označené indexem „VZ“ (původně Plochy zemědělské a lesnické výroby).  

 

11. Vypouští se celá původní podkapitola 3.2, která se nahrazuje novou podkapitolou 3.4. 
Vymezení zastavitelných ploch. 

 Tato podkapitola měla původně označení 3.2. 

 Tabulky obsažené v původní podkapitole byly vypuštěny a byly vloženy nové tabulky. Hlavními 

důvody jsou: 

- Změna mapového podkladu, nad nímž je změna územního plánu zpracována – proto byl 

proveden přepočet všech navržených ploch. 

- Vypuštění části již realizovaných ploch. 

- Vypuštění nebo redukce části původně navržených ploch. 

- Změna názvů některých ploch s rozdílným způsobem využití (PRZV). 

- Změna očíslování jednotlivých tabulek v textové části Návrhu/výroku. 
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V dalším textu (viz níže) jsou podrobně rozvedeny a odůvodněny provedené úpravy a změny 

řešené Změnou č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova, které se vztahují k vymezení zastavitelných 

ploch. 

 

12. Vkládá se nová podkapitola 3.5. Vymezení ploch přestavby: 

 Vymezení ploch přestavby nebylo v dokumentaci ÚP Kostelec u Holešova samostatně vymezeno. 

Změnou ÚP se vkládá nová podkapitola „3.5. Vymezení ploch přestavby“. Požadavek na její 

zpracování vyplývá z přílohy č. 7 novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

 

13. Vypouští se celá původní podkapitola 3.3, která se nahrazuje novou podkapitolou 3.6. 
Vymezení systému sídelní zeleně. 

 Tato podkapitola měla původně označení 3.3. 

 Důvodem změny textu je skutečnost, že formulace původního textu měla spíše popisný a informa-

tivní charakter, nový text má povahu výroku a vymezení systému sídelní zeleně zahrnuje konkrétní 

plochy, které jsou zobrazeny ve výkresu B.2.6: Koncepce uspořádání krajiny . 

 

b) Odůvodnění návrhu nových zastavitelných ploch, vypuštění původně navržených 

zastavitelných ploch a změn funkčního využití stávajících ploch řešených změnou č. 1 

1. Návrh / vymezení nových zastavitelných ploch 

Ve smyslu požadavků na změnu využití ploch byly změnou č. 1 ÚP Kostelec u Holešova 

navrženy/vymezeny tyto nové zastavitelné plochy: 

Tab. B.4: Přehled nově navržených zastavitelných ploch v ÚP Kostelec u Holešova a změn funkčního 

využití stávajících ploch 

Lokalita změny Popis změny 

L41 část návrhu zastavitelné plochy BI č. 4 se mění na návrh zastavitelné plochy BI č. 83 

L43 část návrhu zastavitelné plochy BI č. 4 se mění na návrh zastavitelné plochy BI č. 82 

L88 část návrhu zastavitelné plochy D č. 71 se mění na návrh zastavitelné plochy D č. 89 

L93 část návrhu zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na návrh zastavitelné plochy BI č. 86 

L96 část návrhu zastavitelné plochy D č. 67 se mění na návrh zastavitelné plochy D č. 88 

L109 část návrhu zastavitelné plochy RI č. 22 se mění na návrh zastavitelné plochy RI č. 85 

L120 stav OS se mění na návrh zastavitelné plochy D č. 92 

L125 část návrhu zastavitelné plochy OH č. 68 se mění na návrh zastavitelné plochy OH č. 91 

L130 část návrhu zastavitelné plochy BI č. 2 se mění na návrh zastavitelné plochy BI č. 84 

L131 část návrhu zastavitelné plochy BI č. 6 se mění na návrh zastavitelné plochy PV č. 118 

L135 část návrhu zastavitelné plochy RI č. 23 se mění na návrh zastavitelné plochy RI č. 97 

L148 část návrhu zastavitelné plochy TV č. 76 se mění na návrh zastavitelné plochy TV č. 99 

L152 stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TV č. 101 

L153 část návrhu zastavitelné plochy TV č. 76 se mění na návrh zastavitelné plochy TV č. 100 

L154 
část návrhové plochy P č. 36 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TE č. 128 

(+ vypuštění návrhu nadregionálního biocentra + nově vymezené zastavěné území) 

L166 část návrhu zastavitelné plochy OS č. 18 se mění na návrh zastavitelné plochy OS č. 104 

L168 část návrhu zastavitelné plochy TE č. 78 se mění na návrh zastavitelné plochy BI č. 93 
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Tab. B.4: Přehled nově navržených zastavitelných ploch v ÚP Kostelec u Holešova a změn funkčního 

využití stávajících ploch – pokr. 

Lokalita změny Popis změny 

L170 část návrhu zastavitelné plochy BI č. 6 se mění na návrh zastavitelné plochy BI č. 93 

L171 stav PV se mění na návrh zastavitelné plochy T* č. 125 

L173 část návrhu zastavitelné plochy D č. 66 se mění na návrh zastavitelné plochy D č. 123 

L174 část návrhu zastavitelné plochy D č. 66 se mění na návrh zastavitelné plochy T* č. 116 

L176 část návrhu zastavitelné plochy D č. 66 se mění na návrh zastavitelné plochy D č. 96 

L177 část návrhu zastavitelné plochy D č. 66 se mění na návrh zastavitelné plochy T* č. 115 

L178 část návrhu zastavitelné plochy D č. 66 se mění na návrh zastavitelné plochy D č. 98 

L199 část návrhu zastavitelné plochy TE č. 78 se mění na návrh zastavitelné plochy PV č. 118 

L201 část návrhu zastavitelné plochy TV č. 73 se mění na návrh zastavitelné plochy TV č. 120 

L236 část návrhu zastavitelné plochy TV č. 76 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu T* č. 130 

L243 
část návrhu zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TE č. 131 

(+ nově vymezené zastavěné území) 

L245 
stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TE č. 128 

(+ nově vymezené zastavěné území) 

 

V následující tabulce je uveden přehled nově navržených zastavitelných ploch. Přestože tabulka 

obsahuje celkem 26 dílčích ploch, nově jsou navrženy pouze 4 zastavitelné plochy: plocha dopravní 

infrastruktury (D) 92, plocha technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 101, která je určena 

pro realizaci nového vodovodního přivaděče, plocha technické infrastruktury (T*) 125, která je určena 

pro realizaci nového vodovodního přivaděče a kabelu vysokého napětí a plocha technické 

infrastruktury – energetika (TE) 128 určená pro realizaci nového kabelu vysokého napětí.  

Tab. B.5: Tabelární přehled nově navržených zastavitelných ploch 

č. 
označení 
plochy 

název plochy s rozdílným způsobem využití 
index 

označení 
plochy 

výměra 
plochy v ha 

Poznámka 

1 82 Plochy bydlení individuálního BI 0,5098 Původně plocha BI 4 

2 83 Plochy bydlení individuálního BI 0,3368 Původně plocha BI 4 

3 84 Plochy bydlení individuálního BI 0,4935 Původně plocha BI 2 

4 85 Plochy rodinné rekreace RI 0,8746 Původně plocha RI 22 

5 86 Plochy bydlení individuálního BI 0,5136 Původně plocha BI 7 

6 88 Plochy dopravní infrastruktury D 0,1037 Původně plocha D 67 

7 89 Plochy dopravní infrastruktury D 0,0899 Původně plocha D 71 

8 91 
Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a 
související služby 

OH 0,0343 Původně plocha OH 68 

9 92 Plochy dopravní infrastruktury D 0,0252 Nová plocha D 92 

10 93 Plochy bydlení individuálního BI 1,6216 
Původně část plochy BI 6 a 
část plochy TE 78 

11 96 Plochy dopravní infrastruktury D 0,3479 Původně plocha D 66 

12 97 Plochy rodinné rekreace RI 0,5307 Původně plocha RI 23 

13 98 Plochy dopravní infrastruktury D 0,0087 Původně plocha D 66 

14 99 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 1,0658 Původně plocha TV 76 

15 100 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 0,2181 Původně plocha TV 76 

16 101 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 0,0688 Nová plocha TV 101 

17 104 Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OS 0,3716 Původně plocha OS 18 
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Tab. B.5: Tabelární přehled nově navržených zastavitelných ploch – pokr. 

č. 
označení 
plochy 

název plochy s rozdílným způsobem využití 
index 

označení 
plochy 

výměra 
plochy v ha 

Poznámka 

18 115 Plochy technické infrastruktury T* 0,0109 Původně plocha D 66 

19 116 Plochy technické infrastruktury T* 0,0179 Původně plocha D 66 

20 118 
Plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

PV 0,1890 Původně část plochy BI 6 

21 120 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 0,7228 Část původní plochy TV 73 

22 123 Plochy dopravní infrastruktury D 0,0817 Původně plocha D 66 

23 125 Plochy technické infrastruktury T* 0,0405 Nová plocha 

24 128 Plochy technické infrastruktury – energetika TE 0,0356 
Nová plocha 

Část – pův. plocha P 36 

25 130 Plochy technické infrastruktury T* 0,5805 Původně plocha TV 76 

26 131 Plochy technické infrastruktury – energetika TE 0,0048 
Část původních ploch BI 11 
a PV 64 

 

Nově vymezené plochy: 82-86, 88, 89, 91, 93, 96-100, 104, 120, 123 a 130 již byly navrženy 

v dosud platném územním plánu, ale byly označeny jinými čísly, ale nedošlo u nich ke změně jejich 

původně navrženého funkčního využití. 

Nově vymezené plochy: 115, 116, 118 a 131 již byly navrženy v dosud platném územním plánu, 

ale byly označeny jinými čísly, a došlo u nich ke změně jejich původně navrženého funkčního využití. 

 Nově vymezené plochy BI 82 a 83 jsou zbytkovými plochami po částečně realizované ploše BI 4, 

které jsou však prostorově nespojité, takže byly vymezeny jako samostatné plochy označené 

novými čísly. Původní označení plochy č. 4 bylo vypuštěno. 

 Nově vymezená plocha BI 84 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše BI 2. Původní 

označení plochy č. 2 bylo vypuštěno 

 Nově vymezená plocha RI 85 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše RI 22. Původní 

označení plochy č. 22 bylo vypuštěno 

 Nově vymezená plocha BI 86 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše BI 7, přičemž 

převažující část původně navržené plochy BI 7 je nově vymezena jako plocha územní rezervy BI 

95. Původní označení plochy č. 7 bylo vypuštěno. Jedná se o úpravu původního záměru z podnětu 

Obce Kostelec u Holešova.  

 Nově vymezená plocha D 88 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše D 67. Původní 

označení plochy č. 67 bylo vypuštěno. 

 Nově vymezená plocha D 89 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše D 71. Původní 

označení plochy č. 71 bylo vypuštěno. 

 Nově vymezená plocha OH 91, určená pro rozšíření hřbitova, je zmenšenou plochou vzniklou 

redukcí původní plochy OH 68. Původní označení plochy č. 68 bylo vypuštěno. 

 Nově navržená plocha D 92 je určena pro dostavbu stávajících řadových garáží jihovýchodně od 

Domu pro seniory. 

 Nově vymezená plocha BI 93 je (jižní) částí původně navržených ploch BI 6 a TE 78, přičemž její 

(severní) část byla nově vymezena jako plocha územní rezervy BI 105 a západní okraj navržen jako 

nová zastavitelná plocha PV 118. Jedná se o úpravu původního záměru z podnětu Obce Kostelec u 

Holešova. 

 Nově vymezené plochy D 96, D 98, T* 115, T* 116 a D 123 jsou dílčími plochami původně 

navržené plochy D 66, určené pro realizací nové účelové komunikace. Uvedená fragmentace 

plochy D 66 na dílčí segmenty vzešla z datového modelu metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je 
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změna územního plánu zpracována. Tam kde dochází k prolínání původně navržené funkce (zde 

dopravní infrastruktura [D]) s novou funkcí (zde technická infrastruktura [T*]) jsou vzájemné 

překryvy vymezeny jako samostatné plochy a takto vzniklé plochy jsou označeny novými čísly. 

Původní označení plochy č. 66 bylo vypuštěno. 

 Nově vymezená plocha RI 97 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše RI 23. Původní 

označení plochy č. 23 bylo vypuštěno 

 Nově vymezené plochy TV 99, TV 100 a T* 130 jsou dílčími plochami původně navržené plochy 

TV 76, původně určené pro realizaci splaškové kanalizace. Uvedená fragmentace plochy TV 76 na 

dílčí segmenty vzešla z datového modelu metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je změna územního 

plánu zpracována. Tam kde dochází k prolínání původně navržené funkce (zde technická 

infrastruktura – vodní hospodářství [TV]) s novou funkcí (zde technická infrastruktura [T*]) jsou 

vzájemné překryvy vymezeny jako samostatné plochy a takto vzniklé plochy jsou označeny 

novými čísly. Původní označení plochy č. 76 bylo vypuštěno. 

 Nově vymezená plocha OS 104, určená pro rozšíření sportovního hřiště, je zmenšenou plochou 

vzniklou redukcí původní plochy OS 18 z důvodu návrhu nové plochy technické infrastruktury T* 

117, určené pro realizaci nového vodovodního přivaděče Roštění-Karlovice a nového kabelu 

vysokého napětí. Původní označení plochy č. 18 bylo vypuštěno. 

 Nově vymezená plocha TV 120 je dílčí plochou původně navržené plochy TV 73, původně určené 

pro realizaci splaškové kanalizace. Uvedená fragmentace plochy TV 73 na dílčí segmenty – plochu 

TV 120, která leží uvnitř zastavěného území a je tudíž zastavitelnou plochou a plochu TV 119, 

která leží vně zastavěného území a je tudíž plochou nezastavitelnou – vzešla z datového modelu 

metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je změna územního plánu zpracována (navrhované plochy 

pro technickou infrastrukturu, které se nacházejí mimo zastavěné území, nemohou být vymezovány 

jako zastavitelné plochy). Původní označení plochy č. 73 bylo vypuštěno. 

 Nově navržená (zastavitelná) plocha TE 128 je určená pro realizaci kabelu vysokého napětí. Na 

tuto plochu navazuje navržená (nezastavitelná plocha) TE 129, která je určená pro realizaci kabelu 

vysokého napětí. Uvedená fragmentace na dílčí plochy vychází z datového modelu metodiky 

Sjednocení HKH, nad nímž je změna územního plánu zpracována (navrhované plochy pro 

technickou infrastrukturu, které se nacházejí mimo zastavěné území, nemohou být vymezovány 

jako zastavitelné plochy).  

 Nově navržená (zastavitelná plocha) TE 131, která sestává z částí původně navržených ploch BI 11 

a PV 64, je určena pro realizaci kabelu vysokého napětí. Na tuto plochu navazuje navržená 

(nezastavitelná) plocha TE 132, která je určená pro realizaci kabelu vysokého napětí. Uvedená 

fragmentace na dílčí plochy vychází z datového modelu metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je 

změna územního plánu zpracována (navrhované plochy pro technickou infrastrukturu, které se 

nacházejí mimo zastavěné území, nemohou být vymezovány jako zastavitelné plochy).  

 

2. Charakteristika a zdůvodnění navržených ploch 

Charakteristika a zdůvodnění navržených ploch je uvedeno níže v kapitole 4, podkapitole 4.4 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkce lesa této textové části Odůvodnění. 

 

3. Vypuštění původně navržených zastavitelných ploch  

V následující tabulce je uveden přehled ploch, které byly v Územním plánu Kostelec u Holešova 

navrženy jako zastavitelné, ale jeho změnou se vypouštějí (vyřazují) z výrokové části (Návrhu) 

územního plánu. 
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Tab. B.6: Přehled lokalit, v nichž bylo provedeno vypuštění původně navržených zastavitelných ploch 

Lokalita změny Popis změny 

L28 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ návrh zastavitelné plochy TK č. 25 se mění na stav TK + nově vymezené zastavěné území) 

L40 
zrušení zastavitelné plochy  

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 4 se mění na stav BI)  

L42 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 4 se mění na stav BI)  

L44 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ návrh zastavitelné plochy BI č. 5 se mění na stav BI)  

L45 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 3 se mění na stav BI) 

L48 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ návrh zastavitelné plochy D č. 19 se mění na stav D + nově vymezené zastavěné území) 

L63 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ návrh zastavitelné plochy BI č. 1 se mění na stav BI)  

L78 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 10 se mění na stav PV + nově vymezené zastavěné území) 

L79 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 10 se mění na stav BI + nově vymezené zastavěné území) 

L80 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ návrh zastavitelné plochy PV č. 64 se mění na stav PV + nově vymezené zastavěné území) 

L81 
zrušení zastavitelné plochy  

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na stav TE + nově vymezené zastavěné území) 

L82 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na stav PV + nově vymezené zastavěné území) 

L83 
zrušení zastavitelné plochy  

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na stav BI + nově vymezené zastavěné území) 

L86 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy D č. 71 se mění na stav BI + nově vymezené zastavěné území) 

L89 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy D č. 71 se mění na stav D + nově vymezené zastavěné území) 

L92 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na stav BI + nově vymezené zastavěné území) 

L94 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy D č. 67 se mění na stav PV + nově vymezené zastavěné území) 

L95 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na stav BI + nově vymezené zastavěné území) 

L97 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na stav Z + nově vymezená plocha územní rezervy 
BI č. 95) 

L98 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ návrh zastavitelné plochy BI č. 27 se mění na stav BI + nově vymezené zastavěné území) 

L99 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ návrh zastavitelné plochy VD č. 28 se mění na stav VD + nově vymezené zastavěné území) 

L110 
zrušení zastavitelné plochy  

(+ část návrhu zastavitelné plochy RI č. 22 se mění na stav RI + nově vymezené zastavěné území) 

L118 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TE č. 78 se mění na návrh plochy T* č. 117)  
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Tab. B.6: Přehled lokalit, v nichž bylo provedeno vypuštění původně navržených zastavitelných ploch – 

pokr. 

Lokalita změny Popis změny 

L119 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ návrh zastavitelné plochy BI č. 6 se mění na stav Z + nově vymezená plocha územní rezervy BI č. 
105) 

L122 
zrušení zastavitelné plochy  

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na stav PV) 

L126 
zrušení zastavitelné plochy  

(+ část návrhu zastavitelné plochy OH č. 68 se mění na stav BI)  

L129 
zrušení zastavitelné plochy  

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 2 se mění na stav BI + nově vymezené zastavěné území) 

L132 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy BI č. 3 se mění na stav PV) 

L133 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy RI č. 22 se mění na stav RI + nově vymezené zastavěné území) 

L134 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy RI č. 23 se mění na stav RI + nově vymezené zastavěné území 

L148 část návrhu zastavitelné plochy TV č. 76 se mění na návrh zastavitelné plochy TV č. 99 

L153 část návrhu zastavitelné plochy TV č. 76 se mění na návrh zastavitelné plochy TV č. 100 

L160 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TE č. 78 se mění na návrh plochy K č. 109 + nově vymezený 
regionální biokoridor) 

L162 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TE č. 78 se mění na stav Z + nově vymezená plocha územní 
rezervy BI č. 105) 

L167 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy OS č. 18 se mění na návrh plochy T* č. 117)  

L173 část návrhu zastavitelné plochy D č. 66 se mění na návrh zastavitelné plochy D č. 123 

L174 část návrhu zastavitelné plochy D č. 66 se mění na návrh zastavitelné plochy T* č. 116 

L176 část návrhu zastavitelné plochy D č. 66 se mění na návrh zastavitelné plochy D č. 96 

L177 část návrhu zastavitelné plochy D č. 66 se mění na návrh zastavitelné plochy T* č. 115 

L178 část návrhu zastavitelné plochy D č. 66 se mění na návrh zastavitelné plochy D č. 98 

L202 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TV č. 73 se mění na návrh plochy TV č. 119)  

L203 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav TV) 

L204 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav Z) 

L217 zrušení zastavitelné plochy 

L225 

zrušení zastavitelné plochy  

(+ část návrhu zastavitelné plochy TE č. 77 se mění na návrh plochy K č. 127 + nově vymezený návrh 
regionálního biokoridoru) 

L230 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ návrh zastavitelné plochy RX č. 29 se mění na stav Z) 

L234 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy PV č. 64 se mění na návrhovou plochu TE č. 132 + nově vymezené 
zastavěné území) 
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Tab. B.6: Přehled lokalit, v nichž bylo provedeno vypuštění původně navržených zastavitelných ploch – 

pokr. 

Lokalita změny Popis změny 

L235 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TE č. 77 se mění na stav K + nově vymezený stav regionálního 
biokoridoru) 

L236 část návrhu zastavitelné plochy TV č. 76 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu T* č. 130 

L240 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav S*) 

L241 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav D) 

L242 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav K + nově vymezený stav lokálního 
biokoridoru) 

L244 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav WT) 

L246 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na návrhovou plochu K č. 90 + vymezení 
návrhu lokálního biokoridoru) 

L247 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav WT + vymezení stavu lokálního 
biokoridoru) 

L248 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav Z)  

 

V následující tabulce je pro úplnost a dohledatelnost uvedeno srovnání všech navržených ploch 

obsažených v původním (dosud platném) řešení Územního plánu Kostelec u Holešova (levá polovina 

tabulky) a ploch obsažených ve změně č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova (pravá polovina 

tabulky). 

Tab. B.7: Srovnání ploch navržených v dokumentaci Územní plán Kostelec u Holešova (2009) a jeho 

změně č. 1 (2020) 

Poř. 

č. 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 
využití (v platném ÚP 
Kostelec u Holešova) 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 

využití ve změně č. 1 ÚP 
Kostelec u Holešova 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

1 1 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,2941 - - - - 

2 2 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,6355 - - - - 

3 3 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,1257 - - - - 

4 4 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 1,2613 - - - - 

5 5 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,1054 - - - - 

6 6 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 2,9749 - - - - 

7 7 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 5,3971 - - - - 

8 8 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,395 8 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 0,3793 

9 9 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,2304 9 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 0,2297 
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Tab. B.7: Srovnání ploch navržených v dokumentaci Územní plán Kostelec u Holešova (2009) a jeho 

změně č. 1 (2020) – pokr. 

Poř. 

č. 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 
využití (v platném ÚP 
Kostelec u Holešova) 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 

využití ve změně č. 1 ÚP 
Kostelec u Holešova 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

10 10 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,5095 - - - - 

11 11 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,4005 - - - - 

12 13 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,1958 13 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 0,1932 

13 14 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,2584 14 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 0,2566 

14 15 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,0718 15 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 0,0757 

15 16 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 1,1294 16 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 1,1176 

16 18 
Plochy občanského 
vybavení – Tělovýchova 
a sport 

OS 0,479 - - - - 

17 19 Plochy ostatní dopravy D 0,0735 - - - - 

18 20 Plochy ostatní dopravy D 0,1645 20 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D 0,1682 

19 21 
Plochy veřejných 
prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

PV 0,4712 21 
Plochy veřejných 
prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

PV 0,4655 

20 22 Plochy rodinné rekreace RI 1,3398 - - - - 

21 23 Plochy rodinné rekreace RI 0,7004 - - - - 

22 24 Vodní plochy a toky WT 0,9986 24 Vodní plochy a toky WT 0,9986 

23 25 

Plochy technické 
infrastruktury – 
Elektronické 
komunikace 

TK 0,9917 - - - - 

24 26 

Plochy technické 
infrastruktury – Vodní 
hospodářství – územní 
rezerva 

TV 1,5383 26 

Plochy technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství – územní 
rezerva 

TV 1,5383 

25 27 
Plochy individuálního 
bydlení 

BI 0,0406 - - - - 

26 28 
Plochy pro drobnou 
výrobu a výrobní služby 

VD 0,0962 - - - - 

27 29 
Plochy rekreace 
specifických forem – 
Agroturistika 

RX 2,3925 - - - - 

28 30 Plochy přírodní P 2,9983 30 Plochy přírodní P 2,9425 

29 31 Plochy přírodní P 3,2817 31 Plochy přírodní P 3,4958 

30 32 Plochy přírodní P 0,8374 32 Plochy přírodní P 0,8962 

31 33 Plochy přírodní P 1,0347 33 Plochy přírodní P 1,036 

32 34 Plochy přírodní P 0,3555 - - - - 

33 35 Plochy přírodní P 0,0726 - - - - 

34 36 Plochy přírodní P 0,276 - - - - 

35 37 Plochy krajinné zeleně K 0,8048 37 Plochy krajinné zeleně K 0,8848 

36 38 Plochy krajinné zeleně K 0,3519 38 Plochy krajinné zeleně K 0,3494 

37 39 Plochy krajinné zeleně K 0,8586 39 Plochy krajinné zeleně K 0,861 

38 40 Plochy krajinné zeleně K 0,4596 - - - - 

39 41 Plochy krajinné zeleně K 0,346 41 Plochy krajinné zeleně K 0,3106 

40 42 Plochy krajinné zeleně K 0,4558 42 Plochy krajinné zeleně K 0,4535 
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Tab. B.7: Srovnání ploch navržených v dokumentaci Územní plán Kostelec u Holešova (2009) a jeho 

změně č. 1 (2020) – pokr. 

Poř. 

č. 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 
využití (v platném ÚP 
Kostelec u Holešova) 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 

využití ve změně č. 1 ÚP 
Kostelec u Holešova 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

41 43 Plochy krajinné zeleně K 0,3088 43 Plochy krajinné zeleně K 0,3048 

42 44 Plochy krajinné zeleně K 0,2768 44 Plochy krajinné zeleně K 0,2492 

43 45 Plochy krajinné zeleně K 1,4625 45 Plochy krajinné zeleně K 1,4205 

44 46 Plochy krajinné zeleně K 1,0711 - - - - 

45 47 Plochy krajinné zeleně K 0,0623 47 Plochy krajinné zeleně K 0,0589 

46 48 Plochy krajinné zeleně K 0,0579 48 Plochy krajinné zeleně K 0,0599 

47 49 Plochy krajinné zeleně K 1,4778 - - - - 

48 50 Plochy krajinné zeleně K 0,2129 50 Plochy krajinné zeleně K 0,2145 

49 51 Plochy krajinné zeleně K 0,0869 51 Plochy krajinné zeleně K 0,0871 

50 52 Plochy krajinné zeleně K 0,5323 - - - - 

51 53 Plochy krajinné zeleně K 0,3008 53 Plochy krajinné zeleně K 0,3017 

52 54 Plochy krajinné zeleně K 0,3143 54 Plochy krajinné zeleně K 0,315 

53 55 Plochy krajinné zeleně K 1,2168 55 Plochy krajinné zeleně K 1,2162 

54 56 Plochy krajinné zeleně K 0,4209 56 Plochy krajinné zeleně K 0,4209 

55 57 Plochy krajinné zeleně K 0,7003 - - - - 

56 58 Plochy krajinné zeleně K 0,4491 58 Plochy krajinné zeleně K 0,4465 

57 59 Plochy krajinné zeleně K 0,2679 59 Plochy krajinné zeleně K 0,2666 

58 62 
Plochy technické 
infrastruktury – Vodní 
hospodářství 

TV 0,8628 - - - - 

59 64 
Plochy veřejných 
prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

PV 0,051 - - - - 

60 65 
Plochy veřejných 
prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

PV 0,0537 65 
Plochy veřejných 
prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

PV 0,0495 

61 66 Plochy ostatní dopravy D 0,4854 - - - - 

62 67 Plochy ostatní dopravy D 0,1784 - - - - 

63 68 

Plochy občanského 
vybavení – Veřejná 
pohřebiště a související 
služby 

OH 0,0692 - - - - 

64 69 Plochy krajinné zeleně K 0,7392 69 Plochy krajinné zeleně K 0,7381 

65 71 Plochy ostatní dopravy D 0,1094 - - - - 

66 72 
Plochy technické 
infrastruktury – Vodní 
hospodářství 

TV 1,1939 72 
Plochy technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství 

TV 1,1849 

67 73 
Plochy technické 
infrastruktury – Vodní 
hospodářství 

TV 1,3095 - - - - 

68 74 
Plochy technické 
infrastruktury – Vodní 
hospodářství 

TV 2,2262 74 
Plochy technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství 

TV 2,188 

69 75 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* 0,0241 75 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* 0,0224 

70 76 
Plochy technické 
infrastruktury – Vodní 
hospodářství 

TV 1,8643 - - - - 

71 77 
Plochy technické 
infrastruktury – 
Energetika 

TE 0,1543 - - - - 
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Tab. B.7: Srovnání ploch navržených v dokumentaci Územní plán Kostelec u Holešova (2009) a jeho 

změně č. 1 (2020) – pokr. 

Poř. 

č. 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 
využití (v platném ÚP 
Kostelec u Holešova) 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 

využití ve změně č. 1 ÚP 
Kostelec u Holešova 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

72 78 
Plochy technické 
infrastruktury – 
Energetika 

TE 0,4944 - - - - 

73 79 
plochy individuálního 
bydlení  

BI 0,156 79 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 0,1333 

74 - - - - 80 Plochy krajinné zeleně K 0,2205 

75 - - - - 81 Plochy krajinné zeleně K 1,7642 

76 - - - - 82 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 0,5098 

77 - - - - 83 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 0,3368 

78 - - - - 84 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 0,4935 

79 - - - - 85 Plochy rodinné rekreace RI 0,8746 

80 - - - - 86 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 0,5136 

81 - - - - 87 Plochy krajinné zeleně K 0,5532 

82 - - - - 88 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D 0,1037 

83 - - - - 89 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D 0,0899 

84 - - - - 90 Plochy krajinné zeleně K 0,4521 

85 - - - - 91 

Plochy občanského 
vybavení – veřejná 
pohřebiště a související 
služby 

OH 0,0343 

86 - - - - 92 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D 0,0252 

87 - - - - 93 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI 1,6216 

88 - - - - 94 
Plochy bydlení 
individuálního – územní 
rezerva 

BI 2,6685 

89 - - - - 95 
Plochy bydlení 
individuálního – územní 
rezerva 

BI 4,1341 

90 - - - - 96 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D 0,3479 

91 - - - - 97 Plochy rodinné rekreace RI 0,5307 

92 - - - - 98 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D 0,0087 

93 - - - - 99 
Plochy technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství 

TV 1,0658 

94 - - - - 100 
Plochy technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství 

TV 0,2181 

95 - - - - 101 
Plochy technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství 

TV 0,0688 

96 - - - - 102 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* 0,5951 
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Tab. B.7: Srovnání ploch navržených v dokumentaci Územní plán Kostelec u Holešova (2009) a jeho 

změně č. 1 (2020) – pokr. 

Poř. 

č. 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 
využití (v platném ÚP 
Kostelec u Holešova) 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 

využití ve změně č. 1 ÚP 
Kostelec u Holešova 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

97 - - - - 103 
Plochy technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství 

TV 0,015 

98 - - - - 104 
Plochy občanského 
vybavení – tělovýchova a 
sport 

OS 0,3716 

99 - - - - 105 
Plochy bydlení 
individuálního – územní 
rezerva 

BI 1,5926 

100 - - - - 106 Plochy krajinné zeleně K 0,5032 

101 - - - - 107 Plochy krajinné zeleně K 0,1887 

102 - - - - 108 Plochy krajinné zeleně K 0,4301 

103 - - - - 109 Plochy krajinné zeleně K 0,0791 

104 - - - - 110 Plochy krajinné zeleně K 0,1386 

105 - - - - 111 Plochy sídelní zeleně Z* 0,1163 

106 - - - - 112 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* 0,0181 

107 - - - - 113 
Plochy technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství 

TV 0,6183 

108 - - - - 114 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* 0,1892 

109 - - - - 115 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* 0,0109 

110 - - - - 116 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* 0,0179 

111 - - - - 117 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* 0,4785 

112 - - - - 118 
Plochy veřejných 
prostranství s převahou 
zpevněných ploch 

PV 0,189 

113 - - - - 119 
Plochy technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství 

TV 0,5311 

114 - - - - 120 
Plochy technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství 

TV 0,7228 

115 - - - - 123 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D 0,0817 

116 - - - - 124 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* 0,1233 

117 - - - - 125 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* 0,0405 

118 - - - - 126 
Plochy technické 
infrastruktury – vodní 
hospodářství 

TV 0,0879 

119 - - - - 127 Plochy krajinné zeleně K 0,5711 

120 - - - - 128 
plocha technické 
infrastruktury – energetika 

TE 0,0356 

121 - - - - 129 
Plochy technické 
infrastruktury – energetika 

TE 0,0134 

122 - - - - 130 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* 0,5805 
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Tab. B.7: Srovnání ploch navržených v dokumentaci Územní plán Kostelec u Holešova (2009) a jeho 

změně č. 1 (2020) – pokr. 

Poř. 

č. 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 
využití (v platném ÚP 
Kostelec u Holešova) 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

Číslo 
funkční 
plochy 

Název plochy 
s rozdílným způsobem 

využití ve změně č. 1 ÚP 
Kostelec u Holešova 

Označení 
plochy 
(index) 

Výměra 
plochy v 

ha 

123 - - - - 131 
Plochy technické 
infrastruktury – energetika 

TE 0,0048 

124 - - - - 132 
Plochy technické 
infrastruktury – energetika 

TE 0,0439 

 

3.5.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, 

vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení 

podmínek pro jejich využití 

14. Původní název kapitoly 4 „Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umisťování“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem „Koncepce veřejné 
infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro 
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl změněn původní název 

kapitoly na nový název. Jedná se o uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 

předpisem. 

 

15. V kapitole 4 podkapitole 4.1 se v oddílu a) Silniční doprava v první větě nahrazují slova 
„Návrh územního plánu“ slovy „Územní plán“. 

 Jedná se o formální úpravu, neboť po vydání územního plánu se nejedná o „návrh územního 

plánu“, ale o „územní plán“. 

 

16. V kapitole 4 podkapitole 4.1 se v oddílu b) Místní komunikace celý původní text 
nahrazuje novým textem: 

 Jedním z důvodů přepracování je formální úprava textu, kdy byl původní text v blocích nahrazen 

textem s odrážkami. Textová část byla současně upravena v souvislosti s návrhem nových ploch. 

 

17. V kapitole 4 podkapitole 4.1 se v oddílu c) Účelové komunikace celý původní text 
nahrazuje novým textem: 

 Jedním z důvodů přepracování je formální úprava textu, kdy byl původní text v blocích nahrazen 

textem s odrážkami. Textová část byla současně upravena v souvislosti s návrhem nových ploch. 

 

18. V kapitole 4 podkapitole 4.1 se v oddílu e) Cyklistická doprava celý původní text 
nahrazuje novým textem: 

 Jedním z důvodů přepracování je formální úprava textu, kdy byl původní text v blocích nahrazen 

textem s odrážkami. Textová část byla současně upravena v souvislosti s návrhem aktuálním 

stavem. 
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19. V kapitole 4 podkapitole 4.1 se v oddílu f) Doprava v klidu vypouští první odstavec a 
před první odrážku se vkládají dvě nové odrážky: 

 Jedním z důvodů přepracování je formální úprava textu, kdy byl původní text v blocích nahrazen 

textem s odrážkami. Textová část byla současně upravena v souvislosti s návrhem nových ploch. 

 

20. V kapitole 4 podkapitole 4.2 oddílu a) Zásobování vodou se celý původní text vypouští 
a nahrazuje se novým textem: 

 Změnou územního plánu se upravuje koncepce zásobování vodou v souladu s Plánem rozvoje 

vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.  

 Hlavním důvodem přepracování této podkapitoly je skutečnost, že formulace původního textu 

v této podkapitole měla částečně popisný a informativní charakter a byla více odůvodněním, než 

návrhem (výrokem). Naproti tomu nový text je výrokem a má instruktivní charakter pro 

rozhodování v území. Textová část této technické infrastruktury byla současně upravena 

v souvislosti s návrhem nových zastavitelných ploch. Dalším důvodem je také formální úprava 

textu, kdy byl původní text v blocích nahrazen textem s odrážkami. 

Odůvodnění navrženého řešení.  

 Územní plán respektuje stávající vodárenská zařízení včetně ochranných pásem. 

 Územní plán navrhuje v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského 

kraje” změnu v systému zásobování pitnou vodou obce Kostelec u Holešova a tím i změnu 

v zásobování pitnou vodou obce Němčice. Do vodovodního systému obce Kostelec u Holešova 

bude dodávána pitná voda ze skupinového vodovodu Holešov. Ve VDJ Roštění 250 m
3
 

(269,0/266,0) bude umístěna čerpací stanice, která bude výtlačným řadem D110 dopravovat pitnou 

vodu do navrhovaného VDJ Kostelec 1 x 150 m
3
 (max. hl. 315,00), který bude umístěn v místě 

stávající PK Karlovice (315,0/312,0). Z VDJ Kostelec 1 x 150 m
3
 (max. hl. 315,00) bude pitná 

voda dopravována jednak do území II. tlakového pásma a jednak do VDJ Němčice 50 m
3
 

(288,50/286,50), ze kterého bude zásobováno pitnou vodou území I. tlakového pásma obce 

Kostelec u Holešova a obec Němčice. V navrhovaném VDJ Kostelec 1 x 150 m
3
 (max. hl. 315,00) 

bude umístěna AT stanice, která bude pitnou vodu dopravovat do rozvodné vodovodní sítě III. 

tlakového pásma, které zahrnuje zastavěné území místní části Karlovice. 

 Územní plán navrhuje rekonstrukci části stávající vodovodní sítě obce Kostelec u Holešova, která 

je provedena z nevyhovujícího materiálu – z potrubí z AC. 

 Stávající zástavba a navrhované plochy zástavby v jižní a jihovýchodní části zastavěného území 

obce Kostelec u Holešova, které se nachází ve výškách 246 – 266 m n. m., budou zásobovány 

pitnou vodou z rozvodné vodovodní sítě I. tlakového pásma (dolního tlakového pásma), do kterého 

bude pitná voda dodávána ze stávajícího VDJ Němčice 50 m
3
 (288,50/286,50). Tlakové poměry 

v rozvodné vodovodní síti I. tlakového pásma budou i nadále vyhovující, max. hydrostatický tlak 

bude dosahovat hodnot do 0,43 MPa. 

 Stávající zástavba a navrhované plochy zástavby v severní části zastavěného území obce Kostelec 

u Holešova, které se nachází ve výškách 266 – 292 m n. m., budou zásobovány pitnou vodou z 

rozvodné vodovodní sítě II. tlakového pásma (středního tlakového pásma), do kterého bude pitná 

voda dodávána z navrhovaného VDJ Kostelec 1 x 150 m
3
 (max. hl. 315,00). Tlakové poměry 

v rozvodné vodovodní síti II. tlakového pásma budou i nadále vyhovující, max. hydrostatický tlak 

bude dosahovat hodnot do 0,49 MPa. 

 Stávající zástavba a navrhované plochy zástavby v místní části Karlovice, které se nachází ve 

výškách 318,0 – 341,0 m n. m., budou zásobovány pitnou vodou z rozvodné vodovodní sítě III. 

tlakového pásma (horního tlakového pásma), do kterého bude pitná voda dodávána z navrhované 

AT stanice, situované v navrhovaném VDJ Kostelec 1 x 150 m
3
 (max. hl. 315,00). 

 Navrhované plochy BI 8, 9 a 86 budou zásobovány pitnou vodou z rozvodné vodovodní sítě I. 

tlakového pásma (DTP). Navrhované plochy bydlení individuálního 8(BI) a 9(BI) budou 
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zásobovány pitnou vodou ze stávající vodovodní sítě, navrhovaná plocha bydlení individuálního 

86(BI) bude zásobována pitnou vodou z vodovodní sítě navrhované. 

 Navrhované plochy BI 79, 82, 83, 84 a 93 budou zásobovány pitnou vodou z rozvodné vodovodní 

sítě II. tlakového pásma (STP). Navrhované plochy BI 79, 82 a 83 budou zásobovány pitnou vodou 

ze stávající vodovodní sítě, navrhované plochy BI 84 a 93 budou zásobovány pitnou vodou z 

vodovodní sítě navrhované, přičemž navrhovaný vodovodní řad u navrhované plochy 84(BI) je 

přeložka úseku stávajícího zásobovacího vodovodní řadu z navrhovaného VDJ Kostelec 1 x 150 m
3
 

(max. hl. 315,00) do stávajícího VDJ Němčice 50 m
3
 (288,50/286,50). 

 Navrhované plochy BI 13, 14, 15 a 16 budou zásobovány pitnou vodou z rozvodné vodovodní sítě 

III. tlakového pásma (HTP). Navrhovaná plocha BI 13 bude zásobována pitnou vodou ze stávající 

vodovodní sítě, navrhované plochy BI 14, 15 a 16 budou zásobovány pitnou vodou z vodovodní 

sítě navrhované. 

 Navržené plochy rodinné rekreace (RI) 85 a 97 budou zásobovány pitnou vodou z vlastních 

vodních zdrojů (studní). 

 Navržená plocha občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 91 a plocha 

občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 104 nebudou zásobovány pitnou vodou. 

 Pro navrhovanou plochu BI 93 bude vypracována územní studie, která bude řešit návrh 

vodovodních řadů v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na 

stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce. 

 Areál firmy ZP Moravan, a.s. bude i nadále zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 

 

21. V kapitole 4 podkapitole 4.2 oddílu b) Odkanalizování se celý původní text vypouští a 
nahrazuje se novým textem: 

 Změnou územního plánu se nemění koncepce odkanalizování obce. 

 Hlavním důvodem přepracování této podkapitoly je skutečnost, že formulace původního textu 

v této podkapitole měla částečně popisný a informativní charakter a byla více odůvodněním, než 

návrhem (výrokem). Naproti tomu nový text je výrokem a má instruktivní charakter pro 

rozhodování v území. Textová část této technické infrastruktury byla současně upravena 

v souvislosti s návrhem nových zastavitelných ploch. Dalším důvodem je také formální úprava 

textu, kdy byl původní text v blocích nahrazen textem s odrážkami. 

Odůvodnění navrženého řešení.  

 Územní plán navrhuje odkanalizování obce Kostelec u Holešova v souladu s dokumentací “Plán 

rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” a s dokumentací „Holešovsko sever – kanalizace“ 

CTP 2009, oddílným kanalizačním systémem. 

 Stávající stoky jednotné kanalizace (z velké části jsou kmenové stoky v podstatě zatrubněné 

vodoteče) budou využívány jako kanalizace dešťová. 

 Vsakování, případně zadržování a regulované odvádění nebo jiné využívání srážkových vod ze 

střech rodinných domů a ze zpevněných ploch, příslušejících k jednotlivým RD, bude řešeno 

v souladu vyhláškou 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území ve znění 

dle 431/12 Sb. samostatně, vlastníky jednotlivých RD. 

 V řešeném území – v centrální části obce Kostelec u Holešova i v místní části Karlovice je 

navrhována splašková kanalizace, do které budou přepojeny splaškové odpadní vody z jednotlivých 

nemovitostí. Splaškové odpadní vody ze severovýchodní části navrhovaných ploch v centrální části 

obce Kostelec u Holešova budou zaústěny do navrhované čerpací stanice ČS1 a navrhovaným 

výtlačným řadem budou dopravovány do navrhované splaškové kanalizace centrální části obce 

Kostelec u Holešova. Splaškové odpadní vody ze severní části zastavěného území a z části 

navrhovaných ploch místní části Karlovice budou pomocí ČS Karlovice přečerpávány do 

gravitační splaškové kanalizace místní části Karlovice a odváděny dále do splaškové kanalizace 

centrální části Kostelce u Holešova. Důsledně podchycené splaškové odpadní vody z centrální části 

obce Kostelec u Holešova a z místní části Karlovice budou navrhovaným přivaděčem DN 300 
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přiváděny do ČS Kostelec u Holešova a společně se splaškovými odpadními vodami z obce 

Němčice, přiváděnými navrhovaným výtlačným řadem z ČS Němčice, zaústěným do splaškové 

kanalizace centrální části obce Kostelec u Holešova, budou přečerpávány do kanalizační sítě obce 

Roštění a odváděny dále až na ČOV Holešov – Všetuly. 

 Případné odtoky srážkových vod z opatření u jednotlivých nemovitostí navrhovaných ploch BI 8, 

79, 82, 83, 84, 86, ze západní části navrhované plochy BI 93, z navrhovaných ploch BI 13, 14, 15 a 

z jižní okraje navrhované plochy BI 16, v případě, že je nebude možno vsakovat, budou zaústěny 

do navrhovaných stok dešťové kanalizace, vyústěných do stávající sítě dešťové kanalizace 

v povodí Kosteleckého potoka. 

 Případné odtoky srážkových vod z opatření u jednotlivých nemovitostí z východní části 

navrhované plochy BI 93, v případě, že je nebude možno vsakovat, budou zaústěny do navrhované 

stoky dešťové kanalizace, která bude vyústěna do stávajícího otevřeného příkopu, který bude 

upraven tak, aby sloužil jako příkop zasakovací. 

 Případný odtok srážkových vod z opatření u nemovitosti navrhované plochy BI 9, v případě, že jej 

nebude možno vsakovat, bude zaústěn do stávající stoky dešťové kanalizace v povodí 

Kosteleckého potoka. 

 Případné odtoky srážkových vod z opatření u jednotlivých nemovitostí převážné části navrhované 

plochy BI 16 v případě, že je nebude možno vsakovat, budou zaústěny do navrhované stoky 

dešťové kanalizace, vyústěné do vodního toku Líšenka v úseku pod územím bývalé skládky. 

 Splaškové odpadní vody z navrhovaných ploch BI 8, 79, 82, 83, 84, 86, ze západní části 

navrhované plochy BI 93, z navrhovaných ploch BI 13, 14, 15 a z jižní okraje navrhované plochy 

BI 16 budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace, zaústěnými do navrhovaného 

systému splaškové kanalizace obce. 

 Splaškové odpadní vody z východní části navrhované plochy BI 93 budou odváděny navrhovanou 

stokou splaškové kanalizace, zaústěnou do navrhované čerpací stanice, pomocí které budou 

odváděny navrhovaným výtlačným řadem do navrhovaného systému splaškové kanalizace obce. 

 Splaškové odpadní vody z navrhované plochy BI 9) budou zaústěny do stávající stoky splaškové 

kanalizace, která bude výhledově přepojena do navrhovaného systému splaškové kanalizace obce. 

 Splaškové odpadní vody z převážné části navrhované plochy BI 16 budou odváděny navrhovanou 

stokou splaškové kanalizace, zaústěnou do navrhovaného systému splaškové kanalizace obce. 

 Do doby realizace splaškové kanalizační sítě v obci Kostelec u Holešova budou splaškové odpadní 

vody z jednotlivých nemovitostí navrhovaných ploch k bydlení zneškodňovány v domovních ČOV, 

případně budou jímány v nepropustných jímkách na vyvážení, realizovaných u jednotlivých 

nemovitostí. Odtok z domovních ČOV bude zaústěn do stávajících kanalizačních stok, které budou 

do doby realizace splaškové kanalizace v obci sloužit jako kanalizace jednotná. Po realizaci 

splaškové kanalizační sítě v obci, budou tyto domovní ČOV zrušeny a splaškové odpadní vody 

z jednotlivých nemovitostí budou přepojeny do vybudovaných stok splaškové kanalizace. 

 Odpadní vody ze stávajících objektů rodinné rekreace a navržených ploch rodinné rekreace (RI) 85 

a 97 budou zneškodňovány v souladu s platnými právními předpisy. 

 Navržená plocha občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 91 a plocha 

občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 104 nebudou odkanalizovány 

 Pro navrhovanou plochu BI 93 bude vypracována územní studie, která bude řešit návrh 

odkanalizování v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na 

stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce. 

 Areál firmy ZP Moravan, a.s. bude i nadále odkanalizován oddílným kanalizačním systémem 

s jímkami na vyvážení. 
 

22. V kapitole 4 podkapitole 4.2 oddílu c) Zásobování elektrickou energií se celý původní 
text vypouští a nahrazuje se novým textem: 
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 Změnou územního plánu se upravuje a doplňuje stávající koncepce zásobování elektrickou energií. 

Základní koncepce zásobování elektrickou energií se však nemění. 

 Je navrženo zrušení části vzdušného vedení VN, které propojuje trafostanice T1 Loučky – T1 

Karlovice, v úseku od trafostanice T1 Loučky po jižní okraj zástavby místní části Karlovice. Je 

navržena trasa nového kabelového vedení VN, která bude propojovat stávající trafostanici T6 

Zahájí s koncovým bodem rušeného vedení pod místní částí Karlovice a takto nově zajišťovat 

zásobování místní části Karlovice elektrickou energií. 

 Hlavním důvodem přepracování této podkapitoly je skutečnost, že formulace původního textu 

v této podkapitole měla částečně popisný a informativní charakter a byla více odůvodněním, než 

návrhem (výrokem). Naproti tomu nový text je výrokem a má instruktivní charakter pro 

rozhodování v území. Textová část této technické infrastruktury byla současně upravena 

v souvislosti s návrhem nových zastavitelných ploch. Dalším důvodem je také formální úprava 

textu, kdy byl původní text v blocích nahrazen textem s odrážkami. 

 

23. V kapitole 4 podkapitole 4.2 oddílu d) Zásobování plynem se vypouští druhý odstavec 
a vkládá se nový text: 

 Změnou územního plánu se nemění koncepce zásobování plynem. 

 Hlavním důvodem přepracování této podkapitoly je skutečnost, že formulace původního textu 

v této podkapitole měla částečně popisný a informativní charakter a byla více odůvodněním, než 

návrhem (výrokem). Naproti tomu nový text je výrokem a má instruktivní charakter pro 

rozhodování v území. Textová část této technické infrastruktury byla současně upravena 

v souvislosti s návrhem nových zastavitelných ploch. Dalším důvodem je také formální úprava 

textu, kdy byl původní text v blocích nahrazen textem s odrážkami. 
 

24. V kapitole 4 podkapitole 4.2 oddílu f) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a 
elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě se v prvním odstavci 
vypouští druhá věta s textem: „Na severním okraji řešeného území je navržena plocha 
25 pro elektronické komunikační zařízení“. 

 Navržená plocha TK 25 již byla realizována. 

 

25. V kapitole 4 podkapitole 4.2 oddílu se vkládá nový oddíl h) Navržené plochy pro 
technickou infrastrukturu, které nejsou vymezeny jako zastavitelné plochy. 

 Důvodem návrhu ploch technické infrastruktury, které nejsou vymezeny jako zastavitelné plochy, 

je datový model metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je změna územního plánu zpracována, 

z něhož vyplývá, že navrhované plochy pro technickou infrastrukturu, které se nacházejí mimo 

zastavěné území, nemohou být vymezovány jako zastavitelné plochy.  

 Ve smyslu požadavků na změnu využití ploch byly změnou č. 1 ÚP Kostelec u Holešova navrženy 

tyto nové plochy pro technickou infrastrukturu, které nejsou vymezeny jako zastavitelné plochy: 

Tab. B.8: Přehled nově navržených ploch pro technickou infrastrukturu, které nejsou vymezeny jako 

zastavitelné plochy v ÚP Kostelec u Holešova a změn funkčního využití stávajících ploch 

Lokalita změny Popis změny 

L118 
část návrhu zastavitelné plochy TE č. 78 se mění na návrh plochy T* č. 117 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L161 stav K se mění na návrh plochy T* č. 117 

L164 
stav P se mění na návrh plochy T* č. 117 

(+ vypuštění nadregionálního biocentra) 

L167 
část návrhu zastavitelné plochy OS č. 18 se mění na návrh plochy T* č. 117, 

(+ zrušení zastavitelné plochy) 
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Tab. B.8: Přehled nově navržených ploch pro technickou infrastrukturu, které nejsou vymezeny jako 

zastavitelné plochy v ÚP Kostelec u Holešova a změn funkčního využití stávajících ploch – pokr. 

Lokalita změny Popis změny 

L169 
stav OS se mění na návrh plochy T* č. 117 

(+ vypuštění zastavěného území) 

L172 stav Z se mění na návrh plochy T* č. 124 

L175 stav Z se mění na návrh plochy T* č. 102 

L180 stav Z se mění na návrh plochy T* č. 114 

L182 
část návrhu plochy K č. 40 a stav K se mění na návrh plochy T* č. 112, 

(+ vypuštění návrhu a stavu lokálního biokoridoru) 

L183 stav D se mění na návrh plochy TV č. 113 

L184 stav Z se mění na návrh plochy TV č. 113 

L186 část návrhu plochy K č. 57 se mění na návrh plochy TV č. 113 

L188 stav Z se mění na návrh plochy TV č. 113 

L191 část návrhu plochy K č. 46 se mění na návrh plochy TV č. 103 

L192 stav WT se mění na návrh plochy TV č. 103 

L202 
část návrhu zastavitelné plochy TV č. 73 se mění na návrh plochy TV č. 119  

(+ zrušení zastavitelné plochy) 

L183 stav D se mění na návrh plochy T* č. 113 

L184 stav Z se mění na návrh plochy T* č. 113 

L188 stav Z se mění na návrh plochy T* č. 113 

L192 stav WT se mění na návrh plochy T* č. 103 

L228 stav L se mění na návrh plochy TV č. 126 

L229 stav Z se mění na návrh plochy TV č. 126 

L231 
stav K se mění na návrhovou plochu TE č. 132 

(+ vypuštění stavu lokálního biokoridoru) 

L232 stav D se mění na návrhovou plochu TE č. 132 

L233 
stav K se mění na návrhovou plochu TE č. 132 

(+ vypuštění stavu lokálního biokoridoru) 

L234 
část návrhu zastavitelné plochy PV č. 64 se mění na návrhovou plochu TE č. 131 

(+ nově vymezené zastavěné území) 

L239 stav Z se mění na návrhovou plochu TE č. 129 

L250 stav K se mění na návrhovou plochu T* č. 102 

L251 stav K se mění na návrhovou plochu T* č. 114 

 

 V následující tabulce je uveden přehled nově navržených ploch, které nejsou vymezeny jako 

zastavitelné plochy.  

Tab. B.9: Tabelární přehled nově navržených ploch pro technickou infrastrukturu, které nejsou 

vymezeny jako zastavitelné plochy 

Č. 
Označení 

plochy 
Název plochy s rozdílným způsobem využití 

Index 
označení 
plochy 

Výměra 
plochy v 

ha 
Poznámka 

1 102 Plochy technické infrastruktury T* 0,5951 Nová plocha 

2 103 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 0,015 
Část původní plochy K 46 

Část nová plocha 

3 112 Plochy technické infrastruktury T* 0,0181 Část původní plochy K 40 
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Tab. B.9: Tabelární přehled nově navržených ploch pro technickou infrastrukturu, které nejsou 

vymezeny jako zastavitelné plochy – pokr. 

Č. 
Označení 

plochy 
Název plochy s rozdílným způsobem využití 

Index 
označení 
plochy 

Výměra 
plochy v 

ha 
Poznámka 

4 113 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 0,6183 Nová plocha 

5 114 Plochy technické infrastruktury T* 0,1892 
Část původní plochy K 57 

Nová plocha 

6 117 Plochy technické infrastruktury T* 0,4785 

Část původní plochy OS 18 

Část stávající plochy OS 

Část původní plochy TE 78 

Nová plocha 

7 119 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 0,5311 Část původní plochy TV 73 

8 124 Plochy technické infrastruktury T* 0,1233 Nová plocha 

9 126 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 0,0879 Nová plocha 

10 129 Plochy technické infrastruktury – energetika TE 0,0134 Nová plocha 

11 132 Plochy technické infrastruktury – energetika TE 0,0493 Nová plocha 

 

26. V kapitole 4 podkapitole 4.3. Občanské vybavení se celý původní text vypouští a 
nahrazuje se novým textem: 

 Hlavním důvodem přepracování této podkapitoly je skutečnost, že formulace původního textu 

v této podkapitole měla částečně popisný a informativní charakter a byla více odůvodněním, než 

návrhem (výrokem). Naproti tomu nový text je výrokem a má instruktivní charakter pro 

rozhodování v území. Textová část občanského vybavení byla současně upravena v souvislosti 

s návrhem nových zastavitelných ploch. Dalším důvodem je také formální úprava textu, kdy byl 

původní text v blocích nahrazen textem s odrážkami. 

 

27. V kapitole 4 podkapitole 4.4. Veřejná prostranství se celý původní text vypouští a 
nahrazuje se novým textem: 

 Hlavním důvodem přepracování této podkapitoly je skutečnost, že formulace původního textu 

v této podkapitole měla částečně popisný a informativní charakter a byla více odůvodněním, než 

návrhem (výrokem). Naproti tomu nový text je výrokem a má instruktivní charakter pro 

rozhodování v území. Textová část veřejných prostranství byla současně upravena v souvislosti 

s návrhem nových zastavitelných ploch. Dalším důvodem je také formální úprava textu, kdy byl 

původní text v blocích nahrazen textem s odrážkami. 

 

28. V kapitole 4 se za podkapitolu 4.4 vkládá nová podkapitola 4.5. Vymezení koridorů pro 
veřejnou infrastrukturu: 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl rozšířen původní název 

kapitoly mj. také o vymezení „koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro 

jejich využití“. Z uvedeného důvodu byla vložena nová podkapitola 4.5. Vymezení koridorů pro 

veřejnou infrastrukturu. Územním plánem ani jeho změnou nejsou vymezovány žádné koridory pro 

veřejnou infrastrukturu 
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3.5.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, 

územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních 

opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 

surovin a podobně. 

29. Původní název kapitoly 5 „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem 
„Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému 
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před 
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl změněn původní název 

kapitoly na nový název. Jedná se o uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 

předpisem. 

 

30. V kapitole 5, podkapitole 5.1 Koncepce uspořádání krajiny se celý původní text 
vypouští a nahrazuje se novým textem: 

 Navrženou změnou nedochází ke změně vlastní koncepce uspořádání krajiny, mění se pouze forma 

jejího znázornění v územním plánu, která je nově vyjádřena v přepracovaném výkresu B.2.6 

Koncepce uspořádání krajiny. 

 Důvodem přepracování je skutečnost, že formulace původního textu v této podkapitole měla 

částečně popisný a informativní charakter a byla více odůvodněním, než návrhem (výrokem). 

Naproti tomu nový text je výrokem a má instruktivní charakter pro rozhodování v území. 

 V rámci upřesnění aktuálního využití území a v souladu s ust. § 18 odst. 5 platného stavebního 

zákona, byly v nezastavěném území na úkor některých stávajících ploch vymezeny dva nové druhy 

plochy s rozdílným způsobem využití (PRZV) označené jako plochy zemědělské specifické (Z.1)
 
a 

plochy smíšené nezastavěného území (S*)
10

. 

 Podrobný popis navrženého řešení je uveden v navazujícím oddílu 5.2. Vymezení ploch a stanovení 

podmínek pro změny v jejich využití (viz text níže). 

 

31. V kapitole 5, podkapitole 5.2 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití se celý původní text vypouští a nahrazuje se novým textem a kartogramem č. 1. 
Schéma vymezení krajinných zón: 

 Podkapitola je zaměřena na vytvoření podmínek pro zajištění naplňování stanovené cílové kvality 

krajiny a obsahuje dvě části: a) Rámcové zásady pro naplňování stanovené cílové kvality území, 

členěné na cílovou kvalitu krajiny a návrh opatření k zajištění vyváženého a udržitelného 

hospodaření v území, zvýšení ekologické stability, zlepšení vodního režimu a posílení 

autoregulačních procesů v krajině a b) Nástroje pro zajištění naplňování stanovené cílové kvality 

území, jimiž jsou nově definované krajinné zóny. Podrobný popis uvedené koncepce je uveden 

v textové části Územního plánu (výroku). 

 Cílovou kvalitou (stavem) krajiny krajinného celku Holešovsko je krajina intenzivní zemědělská, 

charakterizovaná jako rovinatá oblast až plochá pahorkatina na spraších s intenzivním 

zemědělstvím zaměřeným především na obilnářství. V otevřené polní krajině je navrženo doplnění 

chybějících částí ploch ÚSES a pásů liniové krajinné zeleně. 
                                                           
10

 Označení nových plochy s rozdílným způsobem využití. Tento typ ploch nebyl v platném územním plánu vymezen. 
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 Ve výrokové části územního plán A.1. Územní plán jsou v podkapitole 5.2 uvedeny zásady pro 

naplňování stanovené cílové kvality krajiny. Jedná se o zásady pro zajištění udržitelného 

hospodaření v krajině, zásady pro zajištění revitalizace krajiny a zásady pro zajištění ochrany a 

obnovy krajinného rázu. 

 V rámci zpracování územního plánu bylo provedeno podrobnější rozčlenění oblastí krajinného rázu 

na menší celky – krajinné zóny. Krajinná zóna je syntetická homogenizovaná prostorová jednotka 

(plošná a prostorová část krajiny/území), která se vyznačuje obdobnými znaky krajinného rázu, 

kvalitou krajinného obrazu a přítomnosti přírodních, kulturních a estetických hodnot území, která 

se od sousedních krajinných zón odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a 

způsobem využití. Krajinná zóna je základním nástrojem pro naplňování požadavků stanoveného 

cílového stavu (kvality) krajiny, podmínky/zásady pro změny v krajině a udržení stanovených 

charakteristik jednotlivých krajinných zón. 

 V řešeném území byly vymezeny následující krajinné zóny, jejichž konkrétní podmínky využití 

jsou kapitole 5, podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

textové části A.1 Územní plán. Krajinné zóny jsou znázorněny v Kartogramu č. 1. Schéma 

vymezení krajinných zón, který je samostatnou přílohou textové části A.1 Územní plán a také 

ve výkrese B.2.6 Koncepce uspořádání krajiny a výkrese K1 Schéma vymezení krajinných zón, 

které jsou součástí grafické části B.2 Odůvodnění územního plánu. 

Tab. B.10: Přehled vymezených krajinných zón 

Číslo zóny Název zóny Index označení 

I Krajinná zóna sídelní S 

II Krajinná zóna ekoton sídla E 

III Krajinná zóna rekreační R 

IV Krajinná zóna rekreační smíšená RS 

V Krajinná zóna zemědělská intenzivní ZI 

VI Krajinná zóna přírodní P 

 

32. V kapitole 5, podkapitole 5.3 V Územní systém ekologické stability se celý původní text 
vypouští a nahrazuje se novým textem: 

Odůvodnění 

a) Širší vztahy 

Základním podkladem pro tvorbu ÚSES v zájmovém území byl ÚTP Nadregionální a regionální 

ÚSES ČR (Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno, 1996), který byl doplněn a aktualizován 

v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) a Zlínského kraje (ZÚR ZK).  

Z hlediska širších vztahů probíhá jihovýchodně od zájmového území osa nadregionálního 

biokoridoru NRBK 152 – Kostelecké polesí – Hluboček, který je vymezen ne území Zlínského kraje. 

Osa vychází z nadregionálního biocentra (NRBC) 95 – Hluboček a propojuje v širším území 

regionální biocentra (RBC) Sedmiřadové (623), Prakšice (1544), Lapač (52), Hřeben (1825), 

Lukoveček (1824) a Lipina (124). Osa směřuje do NRBC Kostelecké polesí (96).  

Z NRBC Kostelecké polesí (96) je územní systém ekologické stability na nadregionální a 

regionální úrovni dále napojen na vymezení v Olomouckém kraji. Východně a severovýchodně je 

vedena osa NRBK K 151 (mezofilní hájová nebo mezofilní bučinná osa), propojující zmíněné NRBC 

Kostelecké polesí (96) a napojující se na NRBK K 144 východně od města Hranice. V ose NRBK K 

144 jsou vymezena RBC Dřevohostický les (159), nově navržené RBC Kunkov (OK41), RBC Maleník 

(343) a Hůrka u Hranic (155). Západně je trasována osa regionálního biokoridoru RK 1540, v jehož 

ose je vymezeno nově navržené RBC Přestavlcký les (OK39) a dále navazuje na RBC Švédské šance 
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(162). Z RBC 162 je východním směrem trasována osa regionálního biokoridoru RK 1539, v jehož 

ose se nachází nově navržené RBC U Tučína (OK40) a dále směřuje do RBC Záhoří (1966). Z RBC 

1966 je dále trasován regionální biokoridor RK 1538, v jehož ose je vymezeno RBC Kudlov (158), a 

dále směřuje k navrženému RBC  Kunkov (OK41), kde dochází k propojení os nadregionálního a 

regionálního biokoridoru.  

V řešeném území vyplývají ze ZÚR ZK a OK  požadavky na vymezení dílčí části nadregionálního 

a regionálního ÚSES: 

 zpřesnění hranic NRBC Kostelecké polesí (96) 

 zpřesnění vymezení RBK RK 1540 
 

b) Nadregionální ÚSES 

 V severovýchodní části řešeného území obce Kostelec u Holešova je vymezeno nadregionální 

biocentrum (NRBC) č. 96 Kostelecké polesí.  

c) Regionální ÚSES 

 Na západním okraji řešeného území je vymezena trasa regionálního biokoridoru (RBK) 1540, který 

propojuje nadregionální biocentrum 96 Kostelecké polesí s RBC OK39 Přestavlcký les (na 

sousedním k. ú. Stará Ves u Přerova). Pro realizaci chybějících nebo nefunkčních částí 

regionálního biokoridoru 1540 jsou navrženy plochy krajinné zeleně (K) 109, 110, 127 a plocha 

sídelní zeleně (Z*) 111. 

d) Lokální územní systém ekologické stability 

Na výše uvedený nadregionální a regionální ÚSES hierarchicky navazuje lokální ÚSES. V roce 

1992 byl zpracován Plán místního systému ekologické stability – K.ú. Kostelec u Holešova a Karlovice 

(zpracovatel: ing. Lubomír Šálek, Kroměříž). Koncepce řešení vycházela z Generelu regionálního 

ÚSES Jm kraje (Löw a spol., 1992). v rámci řešeného území bylo vymezeno regionální biocentrum 

Zámeček, na něž navazovalo několik tras lokálních biokoridorů s vloženými lokálními biocentry. Tato 

koncepce byla později přehodnocena a celý lesní komplex Kostelecké polesí, včetně části přesahující 

do okresu Přerov byl vymezen jako nadregionální biocentrum (NRBC) Kostelecké polesí. NRBC bylo 

však ve své západní části, tj při přechodu z k.ú. Kostelec u Holešova na k.ú. Stará Ves u Přerova, 

vymezeno tak, že přechází přes stabilizované rekreační území jižně od Karlovic, které je jednak 

oploceno, jednak zastavěno, čímž je zde vytvořena bariéra neumožňující volný pohyb genofondu. 

Proto bylo třeba vymezit náhradní plochy tak aby mohly být obě části NRBC nekolizně propojeny. 

V roce 2009 byl vypracován Územní plán Kostelec u Holešova, ve kterém byly vymezeny také 

ostatní prvky lokálního ÚSES. Tyto prvky byly při terénním průzkumu ověřeny a upřesněny do 

navrhované podoby. Ze západního okraje NRBC Kostelecké polesí vybíhá trasa lokálního biokoridoru 

(LBK), která se po cca 200 metrech větví: jedna větev je vedena po vrcholu severním směrem, druhá 

pokračuje západním směrem kde sestupuje do nivy Dobrčického potoka. Obě větve jsou převážně 

chybějící, pouze část LBK vymezenou v potoční nivě lze považovat za funkční.  

Z jihozápadního okraje NRBC Kostelecké polesí vybíhá jižně od Hradu směrem k převážně 

chybějícímu lokálnímu biocentru (LBC) Horky trasa částečně funkčního lokálního biokoridoru. Z 

LBC Horky je po západním okraji Kostelce a v nivě Kosteleckého potoka vedena trasa chybějícího 

biokoridoru v jehož trase bylo vloženo další převážně chybějící LBC Zadní díly. Z LBC Horky 

vychází ještě jedna trasa chybějících LBK, která je vedena v nivě bezejmenného vodního toku. V této 

trase LBK bylo vloženo chybějící LBC Pučivska. 

Lokální ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory s ohledem na cílové ekosystémy – mezofilní 

hájové (s přechodem k mezofilním hájovým v nejvyšších polohách), v nivě vodního toku 

Kosteleckého potoka a bezejmenného pravostranného přítoku Roštěnky cílové ekosystémy nivní a 

vodní. Vymezení se snaží maximálně respektovat zachovalé části nivních, vodních a mezofilních 

hájových společenstev. Částečně přípustné jsou i jiné než lesní biotopy, rozhodující je však 

charakteristika konkrétního plošného nebo liniového prvku.  
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Všechny prvky ÚSES jsou navrženy s ohledem na možnost dosažení cílového ekosystému a v 

antropogenně méně ovlivněných částech (listnaté lesy s původním genofondem dubu, habru, lípy a 

cenných listnáčů). U vymezených prvků ÚSES dochází k úpravě velikosti a tvaru na základě parcelace 

KN, jednoznačně identifikovatelných tvarů terénního reliéfu, trasy vodních toků a účelových 

komunikací.  

Ve výrokové části územního plán A.1. Územní plán jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých 

vymezených prvků ÚSES a stanovení cílových ekosystémů a podmínek pro realizaci jednotlivých 

prvků ÚSES. 

Návaznost prvků na sousední k.ú. je dodržena. Koordinace ÚSES na sousední katastrální území 

jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tab. B.11: Koordinace ÚSES na sousední katastrální území 

Navazující k.ú. Biocentra ke koordinaci Biokoridory ke koordinaci 

Němčice u Holešova - LBK5 

Rymice - LBK3 

Roštění NRBC 96 Kostelecké polesí - 

Pacetluky NRBC 96 Kostelecké polesí - 

Prusinovice NRBC 96 Kostelecké polesí - 

Líšná u Přerova NRBC 96 Kostelecké polesí - 

Beňov - LBK6 

Dobrčice - LBK7 

Stará Ves u Přerova - RBK 1540 

 

 Změnou č. 1 ÚP Kostelec u Holešova dochází ke změně vymezení některých prvků územního 

systému ekologické stability, jejichž přehled je uveden v následující tabulce. 

Tab. B.12: Přehled aktualizovaných a nově vymezených ploch prvků územního systému ekologické 

stability (biocentra, biokoridory) 

Lokalita změny Popis změny 

L27 část návrhu plochy K č. 52 se mění na návrh plochy K č. 80 

L29 
vypuštění návrhu biokoridoru  

(+ část návrhu plochy K č. 52 se mění na stav D)  

L30 část návrhu plochy K č. 52 se mění na návrh plochy K č. 81 

L50 návrh plochy K č. 49 se mění na návrhovou plochu K č. 81 

L29 
vypuštění návrhu biokoridoru  

(+ část návrhu plochy K č. 52 se mění na stav D)  

L59 
doplnění návrhu biokoridoru  

(+ stav Z se mění na návrhovou plochu K č. 81)  

L111 
vypuštění biocentra 

(+ stav P se mění na stav VZ, nově vymezené zastavěné území)  

L113 
vypuštění biocentra 

(+ stav P se mění na stav VZ)  

L116 
vypuštění návrhu nadregionálního biocentra, nově vymezený regionální biokoridor 

(+ část návrhové plochy P č. 36 se mění na návrhovou plochu K č. 110)  

L127 
vypuštění nadregionálního biocentra, nově vymezený regionální biokoridor 

(+ stav P se mění na stav Z* + nově vymezené zastavěné území) 

L141 
vypuštění nadregionálního biocentra, nově vymezený lokální biokoridor 

(+ stav P se mění na stav K)  

L142 
nově vymezené nadregionální biocentrum 

(+ stav K se mění na stav P)  
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Tab. B.12: Přehled aktualizovaných a nově vymezených ploch prvků územního systému ekologické 

stability (biocentra, biokoridory) – pokr. 

Lokalita změny Popis změny 

L143 
nově vymezené nadregionální biocentrum 

(+ stav L se mění na stav P)  

L144 
nově vymezené nadregionální biocentrum 

(+ stav K se mění na stav P) 

L145 
nově vymezené nadregionální biocentrum 

(+ stav L se mění na stav P) 

L146 
nově vymezené nadregionální biocentrum 

(+ stav L se mění na stav P) 

L147 
nově vymezené nadregionální biocentrum 

(+ stav K se mění na stav P) 

L154 

vypuštění návrhu nadregionálního biocentra 

(+část návrhové plochy P č. 36 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TE č. 128 + nově vymezené 
zastavěné území) 

L156 
vypuštění nadregionálního biocentra, nově vymezený regionální biokoridor  

(+ stav P se mění na stav K) 

L157 
vypuštění nadregionálního biocentra, nově vymezený regionální biokoridor 

(+ stav P se mění na stav K) 

L158 
vypuštění návrhu nadregionálního biocentra, nově vymezený návrh regionálního biokoridoru 

(+ návrh plochy P č. 35 se mění na návrh plochy K č. 109)  

L159 nově vymezený regionální biokoridor 

L160 
nově vymezený regionální biokoridor 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TE č. 78 se mění na návrh plochy K č. 109 + zrušení zastavitelné plochy)  

L163 návrh lokálního biokoridoru se mění na stav lokálního biokoridoru 

L164 
vypuštění nadregionálního biocentra 

(+ stav P se mění na návrh plochy T* č. 117)  

L165 návrh lokálního biokoridoru se mění na stav lokálního biokoridoru 

L181 část návrhu plochy K č. 40 se mění na návrh plochy K č. 108 

L182 
vypuštění návrhu a stavu lokálního biokoridoru 

(+ část návrhu plochy K č. 40 a stav K se mění na návrh plochy T* č. 112) 

L189 část návrhu plochy K č. 46 se mění na návrh plochy K č. 87 

L190 návrh lokálního biokoridoru se mění na stav lokálního biokoridoru 

L193 část návrhu plochy K č. 46 se mění na návrh plochy K č. 90 

L182 
vypuštění návrhu a stavu lokálního biokoridoru 

(+ část návrhu plochy K č. 40 a stav K se mění na návrh plochy T* č. 112) 

L190 návrh lokálního biokoridoru se mění na stav lokálního biokoridoru 

L194 návrh lokálního biokoridoru se mění na stav lokálního biokoridoru 

L195 návrh lokálního biokoridoru se mění na stav lokálního biokoridoru 

L196 návrh lokálního biokoridoru se mění na stav lokálního biokoridoru 

L197 návrh lokálního biokoridoru se mění na stav lokálního biokoridoru 

L198 návrh lokálního biokoridoru se mění na stav lokálního biokoridoru 

L200 
vypuštění návrhu nadregionálního biocentra, nově vymezený návrh regionálního biokoridoru  

(+ návrh plochy P č. 34 se mění na návrh plochy K č. 127)  

L225 
nově vymezený návrh regionálního biokoridoru 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TE č. 77 se mění na návrh plochy K č. 127 + zrušení zastavitelné plochy) 

L231 
vypuštění stavu lokálního biokoridoru 

(+ stav K se mění na návrhovou plochu TE č. 132) 

L233 
vypuštění stavu lokálního biokoridoru 

(+ stav K se mění na návrhovou plochu TE č. 132) 
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Tab. B.12: Přehled aktualizovaných a nově vymezených ploch prvků územního systému ekologické 

stability (biocentra, biokoridory) – pokr. 

Lokalita změny Popis změny 

L235 
nově vymezený stav regionálního biokoridoru 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TE č. 77 se mění na stav K + zrušení zastavitelné plochy) 

L237 
vypuštění návrhu nadregionálního biocentra 

(+ část návrhu plochy P č. 36 se mění na stav Z*) 

L238 
návrh nadregionálního biocentra se mění na návrh regionálního biokoridoru 

(+ část návrhu plochy P č. 36 se mění na návrhovou plochu Z* č. 111) 

L242 
nově vymezený stav lokálního biokoridoru 

(+ část návrhu zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav K + zrušení zastavitelné plochy) 

L246 

vymezení návrhu lokálního biokoridoru 

(+ část návrhové zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na návrhovou plochu K č. 90 + zrušení zastavitelné 
plochy) 

L247 
vymezení stavu lokálního biokoridoru 

(+ část návrhové zastavitelné plochy TV č. 62 se mění na stav WT + zrušení zastavitelné plochy) 

L249 vypuštění stavu lokálního biokoridoru 

 

 V následující tabulce je uveden přehled nově navržených ploch, které jsou určeny pro realizaci 

biokoridorů a pásů liniové krajinné zeleně 

Tab. B.13: Tabelární přehled nově navržených ploch určených pro realizaci biokoridorů a pásů liniové 

krajinné zeleně 

Č. 
Označení 

plochy 
Název plochy s rozdílným způsobem 

využití 
Index označení 

plochy 
Výměra 

plochy v ha 
Poznámka 

1 80 Plochy krajinné zeleně K 0,2205 Lokální biokoridor LBK6 

2 81 Plochy krajinné zeleně K 1,7642 Lokální biokoridor LBK6, LBK7 

3 87 Plochy krajinné zeleně K 0,5532 Lokální biokoridor LBK2 

4 90 Plochy krajinné zeleně K 0,4521 Lokální biokoridor LBK2 

5 106 Plochy krajinné zeleně K 0,5032 Liniová zeleň 

6 107 Plochy krajinné zeleně K 0,1887 Liniová zeleň 

7 108 Plochy krajinné zeleně K 0,4301 Lokální biokoridor LBK4 

8 109 Plochy krajinné zeleně K 0,0791 Regionální biokoridor 1540 

9 110 Plochy krajinné zeleně K 0,1386 Regionální biokoridor 1540 

10 111 Plochy sídelní zeleně Z* 0,1163 Regionální biokoridor 1540 

11 127 Plochy krajinné zeleně K 0,5711 Regionální biokoridor 1540 

 

33. V kapitole 5, podkapitole 5.4. Prostupnost krajiny se v prvním odstavci druhé větě za 
slovo části vkládá nový text: „(viz výkres B.2.6 Koncepce uspořádání krajiny)“. 

 Důvodem je konkretizace odkaz na grafickou část dokumentace, kde jsou vyznačeny „plochy 

vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje“.  

 

34. V kapitole 5, podkapitole 5.5. Protierozní opatření se celý původní text nahrazuje 
novým textem: 

 Důvodem přepracování je skutečnost, že formulace původního textu nebyla dostatečná. Z textu 

byly odstraněny již neaktuální návrhy protipovodňových opatření, a naopak zde byla začleněna 

nově navržená protipovodňová opatření.  
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35. V kapitole 5 se vkládá nová podkapitola 5.6. Ochrana před povodněmi: 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byla vložena nová podkapi-

tola 5.6. Ochrana před povodněmi. Důvodem změny je uvedení původního textu do souladu s 

aktuálním právním předpisem. 

 

36. V kapitole 5 se vkládá nová podkapitola 5.7. Rekreace: 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byla vložena nová podkapi-

tola 5.7. Rekreace. Důvodem změny je uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 

předpisem. 

 

37. V kapitole 5 se vkládá nová podkapitola 5.8. Dobývání nerostů: 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byla vložena nová podkapi-

tola 5.8. Dobývání nerostů. Důvodem změny je uvedení původního textu do souladu s aktuálním 

právním předpisem. 

 

3.5.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 

přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 

plochách je vyloučeno umísťování 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) 

38. Původní název kapitoly 6 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsob-
bem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmí-
nek ochrany krajinného rázu“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem „Stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování 
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)“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl změněn původní název 

kapitoly na nový název. Jedná se o uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 

předpisem. 

 

39. V kapitole 6 se vypouští původní podkapitola 6.1. Vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití a nahrazuje se novou podkapitolou 6.1. Vymezení pojmů: 

 Tabulka „Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v územním plánu Kostelec u 

Holešova“ již není uváděna v kapitole 6, ale je uvedena v kapitole 3 textové části A.1 Územní plán 
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(výrok), podkapitole 3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Tato úprava vyplývá 

z novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

 Podkapitola 6.1 obsahuje přehled pojmů, které jsou definovány ad hoc pro Územní plán Kostelec u 

Holešova. V následujícím textu je uvedeno odůvodnění některých pojmů. 

a) Podnikatelská činnost 

 Termín „podnikatelská činnost“ není definován žádným zákonem, ale lze jej dovozovat zejména 

z Obchodního zákoníku
11

 a Živnostenského zákona
12

 (zde zejména z ustanovení § 2). Nejedná se 

však o doslovnou citaci, ale parafrázi předmětných ustanovení. 

b) Plochy smíšeného využití 

 Plochy smíšeného využití jsou plochy charakteristické různorodostí funkcí (polyfunkčnost), v nichž 

mohou být kombinovány vzájemně se nerušících funkce. Dle charakteru základní funkční složky 

jsou v zastavěném území pro potřeby tohoto územního plánu dále rozlišovány plochy smíšené 

obytné a v nezastavěném území plochy smíšené nezastavěného území. 

c) Zemědělská stavba 

a) stavba pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

s možností podsklepení. Tyto stavby jsou určeny pro umisťování ve vymezených plochách 

zemědělských specifických (index plochy: Z.1), které zpravidla přímo navazují na plochy obytné 

zástavby a jsou využívány pro drobnou zemědělskou produkci ve formě malovýrobně 

obhospodařovaných ploch ZPF (zahrady, maloplošné sady, záhumenky). Podkladem pro stanovení 

prostorových parametrů (maximální přípustná plocha a výška staveb) bylo ustanovení § 103 

stavebního zákona odst. 1, písm. e) bod 2, přičemž s ohledem na charakter a polohu vymezených 

ploch v řešeném území obce Kostelec u Holešova, byly nejprve ověřovány parametry stanovené 

v platném znění zákona, tj. „stavby pro zemědělství do 60 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez 

podsklepení; stavby pro zemědělství nad 60 m
2
 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m

2
 

zastavěné plochy a do 7 m výšky“. Uvedené parametry – stavba o jednom nadzemním podlaží do 

300 m
2
 zastavěné plochy (např. stavba o půdorysných rozměrech 10 x 30 m odpovídající čtvrtinové 

rozloze bývalých kravínů K96) a do 7 m výšky (standardní výška rodinného domu zastřešeného 

sedlovou střechou se sklonem cca 40 stupňů), bez podsklepení – nejsou s ohledem na vymezení 

(lokalizaci) ploch Z.1, krajinnou matrici a morfologii terénu akceptovatelné a jejich případná 

aplikace by představovala vysoké riziko narušení urbánní a krajinné struktury i krajinného rázu 

řešeného území. Právě z těchto důvodů byla do výsledného řešení zapracována snížená původně 

uvažovaná maximální velikost zastavěné plochy z 60 m
2
 na 30 m

2 
a s ohledem na sklonitý 

charakter převážné většiny vymezených ploch Z.1 byla doplněna možnost podsklepení.  

b) stavba pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a sklado-

vání krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné vý-

roby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů 

a pro zemědělské služby. Vymezení tohoto pojmu (definice) vychází z ust. § 3, písm. f) vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

d) Prostorové uspořádání území 

 Základem pro vymezení pojmu prostorové uspořádání území je třírozměrný prostor, který je 

možné popsat třemi rozměry (kartézská soustava souřadnic). Předměty ve trojrozměrném světě 

mají objem. Prostorovým uspořádáním území se pro účely tohoto územního plánu rozumí 

prostorová struktura uspořádání území a zástavby, která je kombinací tří základních parametrů: 1) 

plochy (půdorysu) - se stanovením maximální zastavěnosti plochy konkrétním objektem, resp. 

charakteru půdorysného uspořádání – půdorysné zonace (např. zástavba bloková, solitérní, 

rozvolněná venkovská, rozptýlená, ad.), 2) výšky - se stanovením maximální výšky objektu 

                                                           
11

 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění 
12

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění. 
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(objektů), resp. výškové zonace zástavby (např. jednopodlažní, nízkopodlažní - do 4. NP apod.) a 

3) objemové zonace zástavby - objemového charakteru zástavby (např. maloobjemová – rodinné 

domy; středně objemová – bytové domy; velkoobjemová – rozsáhlé obytné komplexy, nákupní 

střediska typu hypermarket, výrobní haly, skladové komplexy apod.). 

 Výše uvedené základní parametry je možno vzájemně kombinovat, přičemž ale vždy musí 

vyjadřovat (vymezovat) prostorové uspořádání zástavby v třídimenzionálním prostoru. Z toho je 

patrné, že pro prostorové uspořádání zástavby není možno použít samostatně např. jen plošný nebo 

výškový parametr. 
 

40. V kapitole 6 v podkapitole 6.2 se vypouští celý původní text a nahrazuje se novým 
textem: 

V podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se vypouští celý 

původní text, který je nahrazen novým textem. Důvodem provedení této zásadní úpravy je skutečnost, 

že v původních podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití bylo jako hlavní využití 

uváděno více než jedno využití, které již není z dnešního pohledu vhodné, zejména z důvodů 

nejednoznačnosti při následném rozhodování (viz např. Metodická doporučení k vybraným 

problémům pořizování územního plánu [Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje; 

únor 2015], případně také judikatura Nejvyššího správního soudu). 

1. Obecné podmínky využití ploch 

 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovené pro jednotlivé typy ploch, se 

vztahují vždy na všechny plochy daného typu, tj. na plochy stabilizované (stavové) i plochy změn 

(návrhové). 

 Stanovení podmínek vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, v platném znění, zejména § 3-19 uvedené vyhlášky. 

 Ve stanovení podmínek PRZV je v hlavním využití uvedeno pouze jedno využití, tj. převažující 

funkce a v přípustném, resp. podmíněně přípustném využití, jsou uváděny ostatní činnosti nebo 

funkce. 

 Pokud je např. v plochách označených Plochy smíšené obytné (SO) uvedeno jako hlavní využití 

„smíšené bydlení“, je tento pojem, který není v platné legislativě nijak blíže specifikován, 

vysvětlen v podkapitole 6.1 Vymezení pojmů. 

 Hlavní využití musí být v dané ploše obsaženo vždy. Přípustná využití, jichž může být více než 

jedno, mohou, ale také nemusí být, v dané ploše obsažena (např. veřejná zeleň apod.). Nepřípustné 

využití v dané ploše nesmí být obsaženo. 
 

2. Podmínky umisťování staveb v nezastavěném území 

Dle ustanovení § 18 odst. 5 platného stavebního zákona „V nezastavěném území lze v souladu s 

jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní 

hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 

podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 

zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u 

uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 

bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 

územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje“. 

 V řešeném území se nacházejí stabilizované a dostatečně dimenzované výrobní plochy, umožňující 

využití také pro zemědělskou výrobu, takže v návrhu územního plánu není v podmínkách pro 

využití PRZV v nezastavěném území, s výjimkou vymezených ploch zemědělských specifických 

(Z.1), přípustné další umisťování staveb a zařízení pro zemědělství.  
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 S ohledem na charakter území, stabilizovaný silniční dopravní skelet, dostatečnou síť stávajících 

zpevněných účelových komunikací, není v nezastavěném území přípustné umisťování staveb a 

zařízení veřejné dopravní infrastruktury. 

 S ohledem na stávající rekreační potenciál řešeného území není v nezastavěném území, s výjimkou 

cyklistických stezek, přípustné umisťování staveb a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu. 

 S ohledem na absenci zdrojů nerostných surovin není v nezastavěném území rovněž přípustné 

umisťování staveb a zařízení pro těžbu nerostů. Pokud by v budoucnu vznikly požadavky na 

otvírku dobývacích prostorů, je tuto skutečnost třeba řešit změnou územního plánu. 

Důvodem veřejného zájmu neumisťování vyjmenovaných staveb, zařízení a jiných opatření v 

nezastavěném území, v území řešeném Územním plánem Kostelec u Holešova, je zajištění a rozvoj 

přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území, včetně urbanistického a 

architektonického dědictví, ochrana krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základ 

jejich totožnosti, jakož i ochrana nezastavěného území. Cílem navrženého řešení je vytvoření právní 

jistoty vlastníkům a uživatelům pozemků v řešeném území formou předvídatelnosti stavební činnosti v 

území, aniž by nesystémovou stavební či jinou činností docházelo k jeho nekoordinované konzumaci 

formou nekoncepčně realizované stavební činnosti a technických opatření. Veřejným zájmem je 

rovněž ochrana nezastavěného území z hlediska bránění znehodnocování krajinného rázu, snižování 

ekologické, biologické a kulturní hodnoty krajiny a její prostupnosti. Pokud bude zřetelný zájem na 

realizaci předmětných staveb, zařízení a jiných opatření, naplňujících parametry uvedené v § 18 odst. 

5 SZ, lze tuto skutečnost koncepčně a operativně řešit změnou územního plánu, zejména zkráceným 

postupem pořizování změny územního plánu ve smyslu ust. § 55a a § 55b platného stavebního zákona. 

Omezením výstavby na nezastavěných plochách jsou vytvořeny podmínky k dosažení obecně 

prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, což územnímu plánování 

ukládá § 18 odst. 2 stavebního zákona. Tímto jsou naplňovány i požadavky Politiky územního 

rozvoje, zejména priorit 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.“) a 19 („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.“). 

Půda je unikátním souborem abiotických a biotických složek, vytvářená po tisíce let. Je také 

důležitým faktorem podmiňujícím tvorbu krajiny a její obyvatelnost. Nezastavěná půda je nejpodstat-

nějším výrobním faktorem pro zemědělství, lesnictví a rybolov. Na rozdíl od výrobních prostředků v 

průmyslu (sekundéru), půda není nahraditelná a její množství je omezené. Zejména v intenzivně 

urbanizovaném středoevropském prostoru je ochrana nezastavěné půdy veřejným zájmem s nejvyšší 

prioritou. Její zastavování by proto mělo podléhat jasně stanovené koncepci a být omezeno pouze na 

nejnutnější případy. Vzhledem k charakteru řešeného území nelze považovat stavby naplňující 

parametry ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona za veřejný zájem nadřazený ochraně nezastavěné 

půdy a nezastavěného území. 

 

41. V kapitole 6 podkapitole 6.3 se vypouští původní text, který se nahrazuje novým textem 
a kartogramem č. 2 Schéma typů zástavby: 

 V rámci změny územního plánu byly v podkapitole 6.3. zásadně přepracovány a doplněny 

podmínky prostorového uspořádání zástavby, které rozvíjejí a dále zpřesňují podmínky uvedené 

v podkapitole 3.2. Návrh urbanistické kompozice textové části Územního plánu. Zastavěné území 

obce Kostelec u Holešova je rozděleno do 10 typů zástavby, které jsou znázorněny v kartogramu č. 

2 Schéma typů zástavby, který je samostatnou přílohou textové části A.1 Územní plán a také ve 

výkresu K2 Schéma typů zástavby, který je součástí grafické části B.2 Odůvodnění územního plánu. 
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 Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 

rázu je uvedeno v kapitole 6 Územního plánu, podkapitolách: 6.3. Stanovení podmínek 

prostorového uspořádání a 6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu. V následujícím textu 

jsou uvedeny (vstupní) charakteristicky struktury osídlení a stávající zástavby, z nichž bylo 

vycházeno při stanovování podmínek prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného 

rázu. Na ně navazují základní zásady pro umisťování nové zástavby, které by měly sloužit jako 

podklad při rozhodování o umisťování nové obytné zástavby v řešeném území. 

1. Struktura a charakter osídlení a obytné zástavby 

Krystalizační jádro místní části Kostelec u Holešova se rozvinulo okolo trojúhelníkové návsi ve 

střední části obce. Později se zástavba rozšířila i západním směrem ke kostelu, severozápadním 

směrem a na jihovýchod. Původní zástavba byla tvořena sedláckými grunty, které byly umístěny okolo 

návsi a podél navazujících ulic. Skromnější obydlí domkářů byla později soustředěna v 

severovýchodní části obce. Toto schéma se zachovalo až do začátku 20. století, kdy obec zaznamenala 

zvýšení hospodářského růstu, na který navazoval i zvýšený zájem o novou obytnou výstavbu. Tak 

vznikla zástavba v jižní části Kostelce, podél původní silnice do Rymic. Ve druhé polovině 20. století 

dochází k masivnímu nárůstu individuální i hromadné bytové výstavby, a to zejména v souvislosti 

s výstavbou rozsáhlého areálu zemědělské výroby jižně od obce. Mezi zemědělskou farmou a původní 

zástavbou vznikly dvě nové ulice a na severním okraji obce byla realizována převážně řadová zástavba 

rodinných domů. Rovněž dochází k prodloužení severovýchodní ulicovky navazující na původní 

domkářskou zástavbu. Na jihovýchodním okraji obce byl vybudován nový sportovní areál, za 

západním okrajem obce sportovní střelnice a na severu areál mysliveckého sdružení a menší sportovní 

hřiště. Na obytnou zástavbu navázalo v severní části obce několik zahrádkářských osad. Na počátku 

21. století byl zprovozněn nový domov pro seniory na severozápadním okraji obce. 

Centrální část obce si dodnes uchovává původní kompaktní charakter. Dominantou obce je kostel, 

nacházející se na vyvýšeném návrší za západním okrajem návsi, který se projevuje i z dálkových 

pohledů. Okolo návsi je rozmístěna převážná část občanské vybavenosti. Charakteristickým prvkem 

byl řadový způsob zástavby s okapovou orientací podél hlavních komunikací. Hospodářské objekty 

byly orientovány podél jedné strany vnitřního dvora a vytvářely tzv. hákovou dispozici. Typickým 

prvkem této zástavby byl nezbytný průjezd orientovaný do venkovního průčelí domů. Ve druhé 

polovině 20. století dochází k velkému rozvoji obytné výstavby. Mnoho objektů je také přestavováno. 

V této době obec ztrácí původní charakter zemědělské vsi a současně se mění i původní výraz 

typických zemědělských usedlostí. Po vyčerpání rozvojových možností ve střední části obce se 

zástavba rozvíjí i do vzdálenějších poloh od centra obce a dochází k postupnému zastavování zahrad a 

humen, která navazovala na původní zástavbu. V Kostelci je ve střední části obce dosud zachovalá 

původní urbanistická stopa, a to jak podél návsi, tak v navazující původně domkářské zástavbě ve 

východní části obce, která vytváří spleť úzkých klikatých uliček. V Kostelci se dosud zachovaly 

některé objekty nesoucí rysy původní zástavby. 

Ve druhé polovině 20. století byla na okrajích původní zástavby postupně povolována výstavba 

nová, která již ne zcela navazovala na charakter původní zástavby. Novější obytná zástavba (rodinné 

domky) se, na rozdíl od zástavby původní, odlišuje svou výškovou hladinou, která má jedno a půl až 

dvě obytná podlaží. Společně se změnou výškové hladiny došlo i ke změnám půdorysu nově 

stavěných domků, který přešel z původně řadově řazené, dvorově uspořádané, zemědělské usedlosti, 

charakteristické širší uliční frontou, na solitérní výstavbu. Další podstatné zásahy do struktury a 

výrazu zástavby byly uskutečněny při modernizacích a úpravách původních objektů, které již důsledně 

nerespektovaly původní charakter zástavby. Výrazným zásahem do urbanistické struktury obce byla 

výstavba areálu zemědělské výroby za jižním okrajem obce. Objekty, které se zde nacházejí, jsou 

navíc umístěny na pohledově exponovaném horizontu, a svými objemy se výrazně uplatňují přede-

vším z dálkových pohledů.  

Místní část Karlovice byla založena v poslední čtvrtině 18. století. Původní ves tvořila jednostranná 

zástavba podél cesty do Líšné – mezi cestou a lesem. Na západní straně komunikace se zástavba 

prakticky nerozvinula, s výjimkou několika domů v jižní a severní části Karlovic. Dnešní půdorysné 

uspořádání prakticky zachovává původní urbanistickou stopu. 
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2. Požadavky na novou zástavbu a stanovení podmínek prostorového uspořádání 

Je třeba, aby nová zástavba vycházela z charakteru původní zástavby a byla přizpůsobena okolní 

zástavbě (princip kontinuity zástavby). Zvláštní důraz musí být při umisťování nových objektů kladen 

jak na podlažnost zástavby, objem objektů, zastavění pozemků, tvar a krytinu střechy, tak na respekto-

vání uličních a stavebních čar, jimiž je stávající zástavba vymezována. Výšková hladina objektů v 

nově umisťované zástavbě by měla být převážně jednopodlažní, v odůvodněných případech, zejména s 

ohledem na okolní zástavbu je přípustná i dvoupodlažní zástavba. Stavby mohou být podsklepeny, 

zastřešení – v návaznosti na okolní zástavbu – preference sedlových, případně valbových střech se 

sklonem cca 35 až 45 stupňů. Pro bydlení lze využívat i podkroví. 

Při umisťování a povolování nové výstavby je třeba vycházet z následujících zásad: 

 ochrana obrazu místa a siluety obce v typických pohledových vazbách před pronikáním cizorodých 

vlivů 

 neumisťovat nové stavby na exponované polohy, zabránit vzniku solitérních staveb ve volné 

krajině – respektovat původní charakter půdorysného uspořádání 

 regulovat výstavbu nových rodinných domů tak, aby nenarušovaly cizorodým vzhledem nebo 

nevhodnou barevností ráz zastavěného území obce a nevytvářely negativní vizuální dominanty, 

upřednostňovat ty stavby, které svým charakterem harmonizují s okolím 

 upřednostnit možnost přestavby, rekonstrukce některých objektů před novou zástavbou. 

 

V podkapitole 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání je mj. uvedeno, že „Umístění a 

charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, musí 

respektovat charakter tradiční historické urbanistické a půdorysné struktury sídla, přičemž zejména 

výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby, nové objekty ve stávající zástavbě budou 

respektovat formu této zástavby, sklon a tvar střechy“. 

Důvodem je zachování tradičního venkovského rázu sídla (tradiční historické urbanistické a 

půdorysné struktury sídla), k jehož specifickým rysům patří zejména: regionální specifičnosti 

urbanistického uspořádání zástavby (menší objemové měřítko zástavby jako celku i jednotlivých 

staveb, převažující podíl individuální zástavby; vyšší podíl veřejných prostranství a zahrad a přímá 

návaznost na krajinu). Cílem navrženého řešení je vytvořit podmínky zamezující pronikání staveb 

městského a příměstského charakteru zástavby a také staveb, které se zcela vymykají dochovanému 

typu tradiční zástavby. 

Úpravou původních podmínek jsou mj. naplňovány také vize, témata a cíle Politiky architektury a 

stavební kultury České republiky, která byly schválená Vládou České republiky dne 14. ledna 2015, 

kde se mj. uvádí:  

- Jako základní princip je třeba prosazovat a zdůrazňovat nutnost komplexního vnímání prostředí 

vytvářeného výstavbou, tedy nejen jednotlivých staveb, ale i jejich vzájemného působení a 

urbanistického uspořádání, vztahu ke stávajícím architektonickým a urbanistickým hodnotám a 

vlivu na krajinu. Komplexní vnímání prostředí se musí promítat do celkové koncepce, koncepce 

jednotlivých složek prostředí, až po urbanistický, architektonický a umělecký detail.  

- Při analýzách i návrzích je nutné důsledně zohledňovat specifické charakteristiky sídelní struktury 

v České republice i v jejích jednotlivých oblastech, včetně dochovaných architektonických a 

urbanistických hodnot. 

- Citlivé začlenění staveb do okolního prostředí je důsledkem respektu k prostorovým vztahům, 

atmosféře místa a struktuře stávající zástavby i vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. Pro 

kontinuitu rázu a charakteru prostředí a společenskou přijatelnost staveb je důležitá vazba na 

kulturní kontext, urbanistické hodnoty i výchozí přírodní danosti lokality, včetně začlenění stavby 

do krajiny a přiměřené krajinářské úpravy celého řešeného území respektující dané prostředí.  

- Stávající stavební fond je bohatstvím, které je třeba chránit a rozvíjet. Proto je nutné novou 

výstavbou respektovat a kultivovat existující prostředí a vycházet z jeho hodnot. Základním cílem je 

podporovat kontinuitu charakteru prostředí, struktury zástavby, konfigurace terénu, působení 

sídelních a krajinných dominant a jejich kompoziční vztahy a vhodně rozvíjet identitu místa. Ta 
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tvoří jednu ze základních kvalit prostředí, umožňuje obyvatelům identifikaci s místem, kde žijí, a 

může se stát i významnou konkurenční výhodou daného sídla. 

 

42. V kapitole 6 podkapitole 6.4 se vypouští původní text, který se nahrazuje novým 
textem: 

 Původní text, který stanovil pouze podmínky maximální výšky staveb v plochách, které byly 

původně nazvány jako „ochranná pásma krajinných horizontů“ byl vypuštěn a nahrazen novým 

podstatně rozšířeným textem, v němž jsou stanoveny požadavky na zajištění ochrany krajinného 

rázu a vytvoření podmínek pro naplňování požadavků stanoveného cílového stavu krajiny. 

 Územním plánem nelze vymezovat nová ochranná pásma, proto byl pojem „ochranná pásma 

krajinných horizontů“ nahrazen novým pojmem „plochy významně se uplatňujících pohledových 

horizontů“. 

 

3.5.7. 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 

 

43. Vypouští se celá původní kapitola 7. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo 
prověření změn jejich využití územní studií, která se nahrazuje novou kapitolou 7. 
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: 

 V souladu s novelizací vyhlášky č. 500/2006 Sb., včetně její přílohy č. 7, byla touto změnou 

změněna celá původní kapitola 7, nazvaná „Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření 

změn jejich využití územní studií“, včetně původní tabulky č. A.7.1. Vymezení ploch, ve kterých 

bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií, která obsahovala 3 položky (plochy 

s povinností zpracování územní studie).  

 Nový název kapitoly zní: „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“. Součástí kapitoly je 

nová tabulka A.16. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie. Tabulka obsahuje pouze 1 plochu s povinností zpracování územní 

studie. Lhůta pro pořízení územních studií není pevně kalendářně stanovena, tak jako tomu bylo 

v původním řešení, kde byl uveden termín do 31.12.2015, ale je stanovena rámcově, tj. do 4 let od 

vydání změny územního plánu. 

 

3.5.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

44. V kapitole 8, podkapitole 8.1. Navržené veřejně prospěšné stavby, oddílu a) Technická 
infrastruktura se vypouští původní první odrážka s textem „vodovodní přivaděč Roštění 
– Kostelec u Holešova [TV1] (62)“ na jejíž místo se vkládá 14 nových odrážek s 
textem: 
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45. V kapitole 8, podkapitole 8.1, oddílu a) Technická infrastruktura se v původní čtvrté 
odrážce vkládají za slova „kanalizační sběrač“ slova „vodovodní řad“. 

 

46. V kapitole 8, podkapitole 8.1, oddílu a) Technická infrastruktura se v původní páté 
odrážce v kulaté závorce vypouští číslo „76“, které se nahrazuje číslem „99“. 

 

47. V kapitole 8, podkapitole 8.1, oddílu a) Technická infrastruktura se v původní šesté 
odrážce v kulaté závorce vypouští číslo „73“, které se nahrazuje číslem „120“. 

 

48. V kapitole 8, podkapitole 8.1, oddílu a) Technická infrastruktura se za původní poslední 
odrážku vkládá 14 nových odrážek s textem: 

 Hlavním důvodem změny je vymezení nových veřejně prospěšných staveb (VPS) určených pro 

realizaci vodovodních řadů, kanalizačních sběračů a vedení vysokého napětí (VN), vypuštění 

původně vymezených VPS, které jsou změnou ÚP vypouštěny z řešení územního plánu, nebo 

jejich nové označení. Bilanční popis vymezených veřejně prospěšných staveb je uveden v tabulce 

ve výkresu A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací změnové části změny 

územního plánu. 

 

49. V kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření, oddílu a) Územní 
systém ekologické stability se ve druhé odrážce v kulaté závorce vypouští číslo „52“, 
které se nahrazuje číslem „80“. 

 

50. V kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření, oddílu a) Územní 
systém ekologické stability se ve třetí odrážce v kulaté závorce vypouští číslo „49“, 
které se nahrazuje číslem „81“. 

 

51. V kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření, oddílu a) Územní 
systém ekologické stability se vypouští původní text v osmé, deváté a desáté odrážce, 
který se nahrazuje novým textem: 

 

52. V kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření, oddílu a) Územní 
systém ekologické stability se v patnácté odrážce v kulaté závorce vypouští číslo „40“, 
které se nahrazuje číslem „108“. 

 

53. V kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření, oddílu a) Územní 
systém ekologické stability se v šestnácté odrážce v kulaté závorce vypouští číslo „46“, 
které se nahrazuje číslem „87“. 

 

54. V kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření, oddílu a) Územní 
systém ekologické stability se za původní poslední (24) odrážku vkládají tři nové 
odrážky s textem: 
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 Hlavním důvodem změny je vymezení nových veřejně prospěšných opatření (VPO) určených pro 

realizaci prvků územního systému ekologické stability (ÚSES), vypuštění původně vymezených 

VPO, které jsou změnou ÚP vypouštěny z řešení územního plánu, nebo jejich nové označení. 

Bilanční popis vymezených veřejně prospěšných staveb je uveden v tabulce ve výkresu A.2.3 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací změnové části změny územního plánu. 

Odůvodnění vymezení jednotlivých prvků ÚSES je uvedeno výše v této textové části v oddílu 

3.5.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch 

změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, 

prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek 

nerostných surovin a podobně. 

 

55. V kapitole 8, podkapitole 8.2. Navržená veřejně prospěšná opatření, oddílu a) Územní 
systém ekologické stability se vypouští poslední odstavec s textem: „Na všechny 
vymezené plochy, určené pro realizaci veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření, uvedených pod body 8.1. a 8.2., má Obec Kostelec u Holešova 
předkupní právo“. 

 V souladu s planou legislativou se touto změnou ruší předkupní právo pro všechny původně 

vymezené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.  

 

3.5.9. Vymezení 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 

56. Vypouští se celá původní kapitola 9. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a 
veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, která se 
nahrazuje novou kapitolou 9. Vymezení 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 s textem: 

 V souladu s novelizací vyhlášky č. 500/2006 Sb., včetně její přílohy č. 7, byla změnou č. 1 vypu-

štěna celá původní kapitola 9 nazvaná „Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně 

prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo“. Nový název kapitoly zní: 

„Vymezení 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“. 

 Změnou Územního plánu Kostelec u Holešova se vypouští původně uplatněné předkupní právo pro 

veřejná prostranství PV1 – PV3, přičemž nově není navrženo uplatnění předkupního práva pro 

žádné veřejně prospěšné stavby nebo veřejná prostranství.  

 

3.5.10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 

využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

57. Vypouští se celá původní kapitola 10. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky 
významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt, která se nahrazuje novou kapitolou 10. 
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření s textem: 
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 Územním plánem Kostelec u Holešova byla pro navrženou plochu TK 25, učenou pro realizaci 

elektronického komunikačního zařízení stanovena povinnost zpracování architektonické části 

projektové dokumentace autorizovaným architektem. Změnou územního plánu se tato povinnost 

vypouští, neboť plocha TK 25 již byla realizována a nejsou navrženy žádné plochy, pro něž by byl 

uvedený požadavek nově stanoven. 

 V souladu s novelizací vyhlášky č. 500/2006 Sb., včetně její přílohy č. 7, byla změnou č. 1 do 

textové části A.1. Územní plán vložena nová kapitola 10. Vymezení ploch a koridorů územních 

rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

 Změnou územního plánu jsou vymezeny 4 plochy územní rezervy a současně jsou stanoveny 

podmínky po její využití.  

 Jako podmínka pro prověření možného budoucího využití je stanovena lhůta, že nejpozději ve 

zprávě o uplatňování územního plánu musí být prověřena a posouzena opodstatněnost vymezení 

územních rezerv. V rámci prověření musí být rovněž stanoveno, zda budou plochy územních 

rezerv/koridorů navrženy jako nové zastavitelné plochy, nebo budou navrženy k vypuštění z řešení 

územního plánu, případně zda budou ponechány jako rezerva. Uvedený časový interval je stanoven 

jako maximálně možný, přičemž k prověření může dojít kdykoli před jejím uplynutím, tj. např. již 

po jednom nebo dvou letech po vydání změny územního plánu. Stanovená lhůta však nesmí být 

překročena . Časový interval „do 4 let“ je odvozen z ust. § 55 odst. 1 platného stavebního zákona, 

který se zabývá vyhodnocováním územního plánu a jeho změn, kde se mj. uvádí že: „Pořizovatel 

předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně 

nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období“. 

 V podmínkách pro prověření budoucího využití ploch územních rezerv není uveden procesní 

způsob jejich prověření (např. zpráva o uplatňování územního plánu, změna územního plánu, 

územní studie). 

 

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

58. Vkládá se nová kapitola 11. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona s textem: 

 V souladu s novelizací vyhlášky č. 500/2006 Sb., včetně její přílohy č. 7, byla změnou č. 1 do 

textové části A.1 Územní plán vložena nová kapitola 11. Stanovení kompenzačních opatření podle 

§ 50 odst. 6 stavebního zákona.  

 Územním plánem se nestanovují žádná kompenzační opatření ve smyslu § 50 odst. 6 stavebního 

zákona 

 

3.5.12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 

grafické části 

59. V názvu původní kapitoly 11. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k 
němu připojené grafické části se číslovka „11“ nahrazuje číslovkou „12“. 

 Formálně bylo změněno původní pořadové číslo kapitoly. 

 

60. V názvu původní podkapitoly 11.1. Textová část se číslovka „11“ nahrazuje číslovkou 
„12“ a vypouští se původní text „Textová část Návrhu Územního plánu Kostelec u 
Holešova obsahuje celkem 24 stran“, který se nahrazuje novým textem: 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC U HOLEŠOVA – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

142 

 Formálně bylo změněno původní pořadové číslo podkapitoly. 

 Z textu původní podkapitoly bylo vypuštěno slovní spojení „Návrhu Územního plánu Kostelec u 

Holešova“, které bylo nahrazeno slovním spojením „Územního plánu“ a údaje o počtu listů 

územního plánu a počtu kartogramů byly upraveny dle skutečnosti. 

 V podkapitole 12.1 Textová část byla vložena nová tabulka obsahující seznam kartogramů. 

 

61. V názvu původní podkapitoly 11.2. Grafická část se číslovka „11“ nahrazuje číslovkou 
„12“ a vypouští se celý původní text, který se nahrazuje novým textem: 

 Formálně bylo změněno původní pořadové číslo podkapitoly. 

 Z textu původní podkapitoly bylo vypuštěno slovní spojení „Návrhu Územního plánu Kostelec u 

Holešova“, které bylo nahrazeno slovním spojením „Územního plánu“. 

 V podkapitole 12.2 Grafická část byly vložena nová tabulka obsahující seznam výkresů. Ten se liší 

od původního seznamu, protože dle požadavků ze schváleného zadání změny územního plánu byly 

výkresy A.2.3. Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje, A.2.4. Technická infra-

struktura – Vodní hospodářství a A.2.6. Koncepce uspořádání krajiny z grafické části A.2 Územní 

plán přesunuty do grafické části B.2 Odůvodnění územního plánu. 

 Bylo změněno číslo a název tabulky obsahu grafické části. 

 Údaje o počtu výkresů byly upraveny dle skutečnosti. 

 

3.5.13. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu 

k rozboru udržitelného rozvoje území 

a) Horninové prostředí a geologie 

1. Geologické a geomorfologické poměry 

 Navrženou změnou nedojde k žádným změnám geologických ani geomorfologických poměrů. 

2. Ochrana proti radonu 

 Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímá měření 

objemové aktivity radonu v detailním měřítku, pro jednotlivé stavby. 

3. Ložisková území nerostných surovin 

 V řešeném území nejsou evidovány ani vymezeny žádné zdroje nerostných surovin. 

 V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání/těžbu nerostů. 

4. Poddolovaná území 

 V řešeném území obce Kostelec u Holešova nejsou evidována žádná poddolovaná území. 

5. Sesuvná území 

 V řešeném území obce Kostelec u Holešova nejsou evidována žádná území se zvláštními poměry 

geologické stavby – svážná území. 
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b) Vodní režim 

1. Současný stav 

Řešeným územím – katastrálním územím Kostelec u Holešova a Karlovice u Holešova ve směru 

východ – západ prochází rozvodnice povodí vodních toků Rusavy - významného vodního toku č. 711 

a Moštěnky – významného vodního toku č. 707. 

V povodí vodního toku Rusava se nachází jižní část řešeného území. Kostelecký potok a Roštěnka 

jsou pravostrannými přítoky vodního toku Rusava. 

V povodí vodního toku Moštěnka se nachází severní část řešeného území. Dobrčický potok a 

Kozrálka jsou levostrannými přítoky vodního toku Moštěnka. 

Recipientem zastavěného území Kostelce u Holešova je Kostelecký potok (IDVT 10192716), který 

je při průtoku zastavěným územím obce Kostelec u Holešova z převážné části zatrubněn DN 1000, 

DN 800 a DN 600. Nad zastavěným územím protéká neupraveným korytem a tvoří část západní 

hranice katastrálního území Kostelec u Holešova. Pod zastavěným územím obce Kostelec u Holešova 

protéká Kostelecký potok upraveným korytem. Průtok Kosteleckého potoka je v současné době 

znečišťován zaústěním kanalizačních stok v obci do zatrubněného úseku Kosteleckého potoka, do 

kterých jsou zaústěny splaškové odpadní vody z nemovitostí a to po přečištění v septicích a u nové 

zástavby po přečištění v ČOV, ze starší části zástavby však jsou do kanalizačních stok zaústěny i 

splaškové odpadní vody bez předchozího čistění. Zaústění těchto nečištěných splaškových odpadních 

vod způsobuje v recipientu značné hygienické a estetické závady. Západním okrajem zastavěného 

území obce Kostelec u Holešova protéká pravostranný přítok Kosteleckého potoka (IDVT 10197627), 

který je zčásti zatrubněn DN 1000. 

Hlavním recipientem východní části katastrálního území Kostelec u Holešova je vodní tok 

Roštěnka (IDVT 10195670), jejíž horní část toku protéká jihovýchodním okrajem katastrálního území 

Kostelec u Holešova. 

Pravostranný přítok Roštěnky (IDVT 10194602) protéká východní části katastrálního území 

Kostelec u Holešova upraveným korytem. V jeho horním úseku je do něj zaústěn pravostranný přítok 

(IDVT 10441395). 

Recipientem zastavěného území místní části Karlovice je Dobrčický potok (IDVT 10186668), 

který tvoří část západní hranice katastrálního území Karlovice u Holešova. Dobrčický potok řešeným 

územím protéká upraveným korytem. 

Hlavním recipientem severní a severovýchodní části katastrálních území Kostelec u Holešova a 

Karlovice u Holešova je vodní tok Kozrálka (IDVT 10191623), která tvoří část severovýchodní 

hranice katastrálního území Kostelec u Holešova. 

Východním okrajem katastrálního území Kostelec u Holešova protéká levostranný přítok Kozrálky 

v km 4,20 (IDVT 10204492) se svým levostranným přítokem č. 3 (IDVT 10391129) a se svými 

pravostrannými přítoky č. 1 (IDVT 10391128) a č. 2 (IDVT 10391130). 

Částí východního okraje katastrálního území Karlovice u Holešova a částí severozápadního okraje 

katastrálního území Kostelec u Holešova protéká vodní tok Líšenka (IDVT 10192639), která je 

levostranným přítokem Kozrálky. 

Pravostranné přítoky vodního toku Líšenka: 

 č. 1 (IDVT 10187414) s pravostranným přítokem č. 2 (IDVT 10190454) a s levostrannými přítoky 

č. 4 (IDVT 10207475) a č. 3 (IDVT10207451), 

 č. 5 (IDVT 10207606), 

 č. 6 (IDVT 10208048). 
 

Ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava Uherské Hradiště, provoz Zlín jsou 

vodní toky: 

 Kostelecký potok (IDVT 10192716), 
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 pravostranný přítok Kosteleckého potoka (IDVT 10197627), 

 Roštěnka (IDVT 10195670), 

 pravostranný přítok Roštěnky (IDVT 10194602) se svým pravostranným přítokem 

 (IDVT 10441395). 

 Dobrčický potok (IDVT 10186668), 

 Kozrálka (IDVT 10191623). 
 

Ve správě Lesů České republiky, s. p., správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně 

jsou vodní toky: 

 levostranný přítok Kozrálky v km 4,20 (IDVT 10204492) se svým levostranným 

 přítokem č. 3 (IDVT 10391129) a se svými pravostrannými přítoky č. 1 

 (IDVT 10391128) a č. 2 (IDVT 10391130). 

 Líšenka (IDVT 10192639) se svými pravostrannými přítoky: 

- č. 1 (IDVT 10187414 s pravostranným přítokem č. 2 (IDVT 10190454) a  

 Líšenka (IDVT 10192639) se svými levostrannými přítoky: 

- č. 3 (IDVT10207451), 

- č. 4 (IDVT 10207475) 

- č. 5 (IDVT 10207606), 

- č. 6 (IDVT 10208048). 
 

V katastrálním území Karlovice u Holešova se nachází na vodním toku Líšenka (IDVT 10192639) 

malá vodní plocha ve vlastnictví obce Kostelec u Holešova. 

V katastrálním území Kostelec u Holešova se nachází na pravostranném přítoku Líšenka č. 1 

(IDVT 10187414) malá vodní plocha, která byla vybudována občany místní části Karlovice a je ve 

správě obce Kostelec u Holešova.  

Správci vodních toků neuvažují s žádnými úpravami vodních toků vyjma běžné údržby, která 

spočívá v čištění dna koryt upravených úseků vodních toků a v probírce břehových porostů. 

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 

předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to 

nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

2. Navržené řešení 

 V platném územním plánu je na soutoku pravostranného přítoku Roštěnky (IDVT 10194602) se 

svým pravostranným přítokem (IDVT 10441395) je pro zlepšení vodních poměrů v krajině a 

zadržení přívalových dešťových vod navržena plocha vodní plochy a toky (WT) 24. Změnou 

územního plánu nedochází k dotčení uvedeného záměru.  

 Z dokumentace „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu“ pro řešené území Kostelec u 

Holešova vyplývá opatření MOV207007 „Kostelec u Holešova – kanalizace“ (Holešovsko sever - 

kanalizace, stavba 4 - Kostelec u Holešova). Územní plán i jeho změna jsou v souladu s Plánem 

rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, a tedy i s Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků 

Váhu. 

 

c) hygiena životního prostředí 

1. Ovzduší 

 Krajský úřad Zlínského kraje má zpracovaný a vydaný Program zlepšování kvality ovzduší - zóna 

Střední Morava - CZ07, který byl Ministerstvem životního prostředí (dále jen ,,MŽP“) zpracován 

pro území Olomouckého a Zlínského kraje. Tento koncepční dokument byl v souladu se zákonem 

vydán MŽP formou Opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 07.06.2016 a byl 
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zveřejněn ve Věstníku MŽP č. 6/2016. Z uvedeného programu nevyplynuly pro plochy řešené 

změnou č. 1 ÚP Kostelec u Holešova žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Z dokumentu Národní program snižování emisí České republiky, schváleného usnesením vlády ČR 

č. 978 dne 02.12.2015 nevyplynuly pro plochy řešené změnou č. 1 ÚP Kostelec u Holešova žádné 

konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Z dokumentu Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR, schváleného 

usnesením vlády ČR č. 979 dne 02.12.2015 nevyplynuly pro plochy řešené změnou č. 1 ÚP 

Kostelec u Holešova žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Krajský úřad Zlínského kraje má zpracovanou Koncepci snižování emisí a imisí Zlínského kraje a 

Územní energetickou koncepci Zlínského kraje. Z uvedených dokumentů nevyplynuly pro plochy 

řešené změnou č. 1 ÚP Kostelec u Holešova žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapra-

cování 

 Změnou č. 1 ÚP Kostelec u Holešova nejsou navrženy žádné lokální zdroje znečišťování ovzduší. 

 Realizací nově zastavitelných ploch navržených ve změně č. 1 ÚP Kostelec u Holešova nedojde ke 

zhoršení kvality ovzduší. 

 

d) Ochrana přírody a krajiny 

1. Ochrana a tvorba přírody a krajiny 

Navržené plochy se nenacházejí v krajinářsky pohledově exponovaných polohách, kde by bylo 

reálné nebezpečí narušení krajinného rázu. Realizací navržené změny nedojde k narušení nebo snížení 

stávajícího rekreačního využití řešeného území.  

Vzhledem k tomu, že celé správní území Kostelec u Holešova lze klasifikovat jako území 

archeologického zájmu s doloženými i předpokládanými archeologickými lokalitami, bude nezbytné 

v následných stavebně správních řízeních stanovit podmínky pro dodržení ust. § 22 zák. č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a § 176 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění. 

Navrženou změnou se upřesňuje původní koncepce uspořádání krajiny navržená v platném 

Územním plánu Kostelec u Holešova. Popis dílčích změn je uveden výše v oddílu 3.5.5. 

2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Navrženou změnou se nemění koncepce ÚSES navržená v platném Územním plánu Kostelec u 

Holešova. Popis dílčích změn je uveden výše v oddílu 3.5.5. 

 

e) Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí 

lesa (PUPFL) 

Realizací ploch navržených řešením změny č. 1 ÚP Kostelec u Holešova dojde k záboru 

vysokobonitního zemědělského půdního fondu (ZPF). Podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je 

uvedeno v kapitole 4, podkapitole 4.4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa této textové části Odůvodnění.  

f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Změnou č. 1 ÚP Kostelec u Holešova jsou navrženy plochy pro novou technickou infrastrukturu, 

které jsou určeny pro realizaci vodovodních řadů, kanalizačních sběračů a vedení vysokého napětí 

(VN) v souladu s požadavky aktualizovaného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a 

společnosti E-ON, a.s.  
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g) Sociodemografické podmínky 

Navržená změna č. 1 nebude mít žádný vliv na sociodemografické podmínky v území, neboť 

nejsou navrženy žádné nové plochy pro bydlení ani občanské vybavení nad rámec platného územního 

plánu. 

h) Bydlení  

Změnou č. 1 nejsou navrženy žádné nové plochy pro bydlení nad rámec dosud platného územního 

plánu, část navržených, ale dosud nezastavěných ploch pro individuální bydlení, je změnou územního 

plánu převedena do územních rezerv. 

i) Rekreace 

Navržená změna nebude mít vliv na nárůst počtu rekreačních objektů či lůžkových kapacit. 

Změnou územního plánu nejsou navrženy žádné nové plochy pro rekreaci.  

j) Hospodářské podmínky 

Navržená změna nebude mít žádný přímý vliv na zvýšení ekonomického potenciálu obce. 

 

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

3.6.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s cíli a úkoly stavebního 

zákona 

Jedním z hlavních cílů územního plánování, vyplývajících ze stavebního zákona, je ochrana kra-

jiny, jako podstatné složky prostředí života obyvatel. S ohledem na to územní plánování určuje pod-

mínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území. Zasta-

vitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

 Navržená změna č. 1 ÚP Kostelec u Holešova vychází z konkrétních požadavků jednotlivých 

vlastníků pozemků a investorů a reaguje na nové skutečnosti, které nastaly až následně po vydání 

stávajícího územního plánu. Cílem řešení změny bylo prověření opodstatněnosti požadovaných 

záměrů na změny v území a zajištění podmínek pro doplnění technické infrastruktury. Protože se 

jedná zejména pouze o dílčí plochy na okrajích stávající zástavby, či o změny uvnitř zastavěného 

území, dochází změnou jen k nevýznamnému navýšení nových zastavitelných ploch 

 S výjimkou nových požadavků na zábor ZPF, nemá změna žádné další vlivy na uspořádání neza-

stavěného území. Podrobný popis úpravy koncepce uspořádání krajiny je uveden v kapitole 5 

textové části Územního plánu (výroku) a také výše v podkapitole 3.5, oddílu 3.5.5. 

 

3.6.2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s republikovými prioritami 

PÚR ČR 

Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vyjádřených 

v Politice územního rozvoje České republiky vyplývají zejména tyto požadavky:  

 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 

struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 

jeho historie a tradice.  

Řešení: Navržená změna vychází ze stávající struktury osídlení, kterou dále rozvíjí, při 

respektování limitů využití území a zohlednění záměrů z nadřazené ÚPD. 
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 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplex-

ním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích 

zhoršují stav i hodnoty území.  

Řešení: V rámci procesu zpracování změny ÚP byly objektivizovány a redukovány ty záměry na 

provedení změn v území, které byly v rozporu s výše uvedenými požadavky, např. záměry na 

extenzivní výstavbu na plochách ZPF, v pohledově exponovaných plochách apod. 

 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 

průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 

(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 

zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. 

Řešení: Změnou územního plánu nejsou vymezeny žádné nové plochy přestavby. V řešení územního 

plánu i jeho 1. změny je uplatněn princip účelné arondace jednotlivých funkčních ploch, s cílem 

eliminace dílčích kolizí mezi jednotlivými funkcemi 

 Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastruk-

turu 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.  

Řešení: V řešeném území nejsou stanovena žádná záplavová území. 

 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. 

Řešení: Změna územního plánu vychází a respektuje urbanistickou koncepci stanovenou v platném 

územním plánu. 

 

3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

a) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení 

1. Obyvatelstvo 

a) Retrospektivní vývoj počtu obyvatel 

Počet obyvatel v Kostelci u Holešova měl podle cenzů z let 1961 – 2011 poměrně nevyrovnaný 

charakter, s výkyvy pohybujícími se mezi 919 a 1056 obyvateli. Největší propad počtu obyvatel byl 

zaznamenán v roce 1980, od té doby počet obyvatel setrvale narůstá, tzn. že v obci probíhá pozvolný 

udržitelný rozvoj a nedochází k vylidňování. Počátkem roku 2020 zde žilo již 1015 obyvatel
13

. 

Tab. B.14: Vývoj počtu obyvatel za období let 1961 – 2011 

Rok Počet obyvatel 

1961 1056 

1970 964 

1980 875 

1991 913 

2001 976 

2011 966 

 

Z vývoje počtu obyvatel v Kostelci u Holešova během posledních padesáti let vyplývá, že celkový 

počet obyvatel se mění jen s malými odchylkami, a kromě extrémního poklesu k cenzu v r. 1980 byl 

počet obyvatel vždy vyšší než 900 osob. Proto byl platným územním plánem navržen dostatečný počet 

                                                           
13

 Údaj převzat z Českého statistického úřadu (Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2020). 
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ploch pro bydlení, protože možnost výstavby je jednou z nejlepších možností jak stabilizovat 

obyvatele v místě a tím zároveň i zamezit dalšímu poklesu počtu obyvatel. 

b) Prognóza vývoje počtu obyvatel 

Demografická prognóza vývoje počtu obyvatel bude záviset jak na věkové struktuře obyvatelstva, 

tak na jeho pohybu, tj. přirozené obměně a migraci. Velmi důležitým bude i faktor přirozeného 

pohybu obyvatelstva, z nichž k nejdůležitějším patří pracovní dojíždění nebo vyjíždění ze sídla, s tím 

spojené nároky na bydlení a možnosti nabídky občanské vybavenosti. Zde bude hrát velkou roli 

blízkost a dobrá dopravní dostupnost měst Holešov a Hulín, a také okresních měst Kroměříže a 

Přerova a krajského města Zlína. Prognóza uvažuje další nárůst počtu obyvatel. Pro případ 

nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 2 % z celkového 

zvažovaného počtu obyvatel. 

Tab. B.15: Uvažovaný počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 

Rok 2025 2035 

Navrhovaný počet obyvatel 1030 1060 

Urbanistická rezerva 2 % 21 22 

Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 1051 1082 

 

2. Bytový fond 

a) Údaje o stávajícím domovním a bytovém fondu 

Zástavba je převážně nízkopodlažní (jedno až dvě nadzemní podlaží), tvořená původními řadově 

uspořádanými zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, pozdější drobnou domkářskou 

zástavbou, novějšími rodinnými domy řadovými, izolovanými, případně dvojdomky. V Kostelci u 

Holešova se nacházejí také bytové domy o výšce až 3 nadzemní podlaží. Hlavní funkcí je bydlení jen 

okrajově doplňované chovem drobného hospodářského zvířectva a využíváním užitkových zahrad a 

záhumenků.  

Následující údaje zobrazují přehled o domovním a bytovém fondu ve správním území obce 

Kostelec u Holešova. Podkladem bylo Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. 

Počet domů celkem .............................................................................................................................. 319 

-  z toho trvale obydlené ..................................................................................................................... 283 

-  z toho rodinné domy ........................................................................................................................ 276 

-  z toho bytové domy ............................................................................................................................. 7 

Počet neobydlených domů  ..................................................................................................................... 36 

Z toho slouží k rekreaci .......................................................................................................................... 19 

Z toho nezpůsobilý k bydlení ................................................................................................................... 3 

Počet bytů celkem  ............................................................................................................................... 423 

Počet trvale obydlených bytů ............................................................................................................... 377 

Počet neobydlených bytů........................................................................................................................ 46 

 

Pro účely stanovení navrhovaného počtu obyvatel bylo provedeno srovnání průměrné obložnosti 

bytového fondu v uplynulých třech dekádách a extrapolací byla stanovena prognózovaná obložnost do 

r. 2035 - viz následující tabulky. 
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Tab. B.16: Údaje o obložnosti bytového fondu – počet obyvatel/byt v letech 1980-2011 

Rok  1980 1991 2001 2011 

Počet obyvatel 875 913 976 966 

Počet domů (trvale obydlených) 251 252 258 283 

Počet bytů (trvale obydlených) 279 313 351 377 

Průměrný počet obyv./byt 3,14 2,92 2,78 2,56 

 

b) Odhad potřeby bytového fondu 

Tab. B.17: Předpokládaná potřeba bytového fondu v letech 2025-2035 

Rok  2025 2035 

Uvažovaný počet obyvatel 1030 1060 

Odhad průměrného počtu osob/byt 2,55 2,50 

Potřeba bytů v návrhovém období 404 424 

Přirozený úbytek bytového fondu 314 715 

Celková potřeba bytového fondu 407 431 

 

3. Bilance kapacit navrhovaných ploch pro bydlení  

a) Celkový přehled zrealizovaných nebo částečně zrealizovaných ploch pro bydlení 

Menší část ploch navržených Územním plánem Kostelec u Holešova již byla zrealizována. 

Podrobný přehled je uveden v následující tabulce. 

Tab. B.18: Přehled částečně realizovaných ploch pro bydlení v řešené území 

č. 

Označení 
plochy v ÚP 
Kostelec u 
Holešova 

Původní 
výměra 

zastavitelné 
plochy 

Označení plochy 
ve změně č. 1 ÚP 

Kostelec u 
Holešova 

Výměra již 
zastavěné části 
původní plochy 

Zbývající 
celková výměra 

zastavitelné 
plochy 

Výměra 
vymezené 

územní 
rezervy 

Index 
označení 

PRZV 

1 1 0,2941 - 0,2941 0 0 - 

2 2 0,6355 84 0,1420 0,4935 0 BI 

3 3 0,1257 - 0,1257 0 0 - 

4 4 1,2613 
82 

0,4147 
0,5098 0 BI 

83 0,3368 0 BI 

5 5 0,1054 - 0,1054 0 0 - 

6 6 2,9749 
93 0,0000 1,6216 0 BI 

10516 0 0 1,5926 BI 

7 7 5,3971 
86 1,2630 0,5136 0 BI 

9517 0 0 4,1341 BI 

                                                           
14

 Vzhledem ke stáří bytového fondu (8,5 % domů postaveno do r. 1919 a dalších 36 % mezi lety 1920-1970) je uvažován úbytek 0,2 % 

z počtu bytů ve výchozím roce 2011 za 1 rok = [(319/100) x 0,2] x 5 = 3 byty / 5 let 
15

 Vzhledem ke stáří bytového fondu (8,5 % domů postaveno do r. 1919 a dalších 36 % mezi lety 1920-1970) je uvažován úbytek 0,2 % 

z počtu bytů ve výchozím roce 2011 za 1 rok = [(319/100) x 0,2] x 10 = 7 bytů/10 let 
16

 Plocha 105 je změnou územního plánu vymezena jako územní rezerva. 
17

 Plocha 95 je změnou územního plánu vymezena jako územní rezerva. 
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Tab. B.18: Přehled částečně realizovaných ploch pro bydlení v řešené území – pokr. 

č. 

Označení 
plochy v ÚP 
Kostelec u 
Holešova 

Původní 
výměra 

zastavitelné 
plochy 

Označení plochy 
ve změně č. 1 ÚP 

Kostelec u 
Holešova 

Výměra již 
zastavěné části 
původní plochy 

Zbývající 
celková výměra 

zastavitelné 
plochy 

Výměra 
vymezené 

územní 
rezervy 

Index 
označení 

PRZV 

8 8 0,3950 8 0,0000 0,3793 0 BI 

9 9 0,2304 9 0,0000 0,2297 0 BI 

10 10 0,5095 - 0,5095 0 0 - 

11 11 0,4005 - 0,4005 0 0 - 

12 13 0,1958 13 0,0000 0,1932 0 BI 

13 14 0,2584 14 0,0000 0,2566 0 BI 

14 15 0,0718 15 0,0000 0,0757 0 BI 

15 16 1,1294 16 0,0000 1,1176 0 BI 

16 27 0,0343 - 0,0343 0 0 - 

17 79 0,1560 79 0,0000 0,1333 0 BI 

18 - - 9418 0 0 2,6685 BI 

 celkem 14,1751  3,2892 5,8607 8,3952  

 

Změnou č. 1 ÚP Kostelec u Holešova nejsou navržený žádné nové zastavitelné plochy pro 

individuální bydlení nad rámec platného územního plánu. 

 Nově vymezené plochy BI 82 a 83 jsou zbytkovými plochami po částečně realizované ploše BI 4, 

které jsou však prostorově nespojité, takže byly vymezeny jako samostatné plochy označené 

novými čísly. Původní označení plochy č. 4 bylo vypuštěno. 

 Nově vymezená plocha BI 84 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše BI 2. Původní 

označení plochy č. 2 bylo vypuštěno 

 Nově vymezená plocha BI 86 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše BI 7, přičemž 

převažující část původně navržené plochy BI 7 je nově vymezena jako plocha územní rezervy BI 

95. Původní označení plochy č. 7 bylo vypuštěno.  

 Nově vymezená plocha BI 93 je (jižní) částí původně navržených ploch BI 6 a TE 78, přičemž její 

(severní) část byla nově vymezena jako plocha územní rezervy BI 105 a západní okraj navržen jako 

nová zastavitelná plocha PV 118. Jedná se o úpravu původního záměru z podnětu Obce Kostelec u 

Holešova. 

 Severovýchodně od nově vymezené územní rezervy BI 95 je vymezena další nová územní rezerva 

pro individuální bydlení BI 94, která je novým koncepčním záměrem případného budoucího 

rozvoje obytné zástavby. Tato plocha byla v platném územním plánu dosud vymezena jako plocha 

zemědělská (Z). 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Plocha 94 byla změnou územního plánu vymezena jako nová územní rezerva. 
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b) Celková bilance disponibilních ploch pro bydlení 

Tab. B.19: Celková bilance navržených ploch pro bydlení po změně č. 1 ÚP Kostelec u Holešova 

Poř. 
č. 

Označení 
plochy 

Index 
označení 

PRZV 
Lokalita 

Výměra po 
změně 

(ha) 

Počet bytů 
po změně 

ÚP 
19

 

1 8 BI Kostelec – severovýchod 0,3793 2 

2 9 BI Kostelec – severovýchod 0,2297 1 

3 13 BI Karlovice – jihovýchod 0,1932 1 

4 14 BI Karlovice – jihovýchod 0,2566 1 

5 15 BI Karlovice – jihovýchod 0,0757 1 

6 16 BI Karlovice – východ 1,1176 15 

7 79 BI Kostelec – sever 0,1333 1 

8 82 BI Kostelec – sever 0,5098 4 

9 83 BI Kostelec – sever 0,3368 2 

10 84 BI Kostelec – pod vodojemem 0,4935 3 

11 86 BI Kostelec – severovýchod 0,5136 2 

12 93 BI Kostelec – severovýchod 1,6216 10 

 Celkem   5,8607 43 

 

4. Rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2035 

V následujícím přehledu je uvedena rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2035, která vyply-

nula z analýzy vývoje počtu obyvatel a bytového fondu v řešeném území obce Kostelec u Holešova a 

predikce demografické prognózy. 

Počet bytů celkem (2011) ..................................................................................................................... 423 

Počet trvale obydlených bytů (2011) .................................................................................................... 377 

Počet bytů sloužících k rekreaci ............................................................................................................. 19 

Předpokládaný úbytek bytového fondu 2020-2035 ................................................................................ 10 

Kapacitní rezerva potenciálních stavenišť (počet bytových jednotek) ................................................... 43 

Uvažovaný počet bytů, které nebudou užívány pro bydlení, ale pro rekreaci
20

 ..................................... 20 

Navrhovaný počet bytů v území, včetně neobydlených (do r. 2035) – úbytek bytového fondu
21

 ........ 431 

Zalidněnost = průměrný počet osob/byt (r. 2035) ............................................................................... 2,50 

Maximální kapacita území – do r. 2035 (431 bytů x 2,50 obyv./byt) ............................... cca 1078 obyv. 
 

Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 2 % 

z celkového uvažovaného počtu obyvatel. 

Počet obyvatel v roce 2011 .................................................................................................................. 966 

Počet obyvatel v roce 2020 ................................................................................................................ 1015 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2025 .................................................................................................. 1030 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2035 .................................................................................................. 1060 

Urbanistická rezerva (2 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2025 nad původně stanovený rámec .............. 21 

Urbanistická rezerva (2 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2035 nad původně stanovený rámec .............. 22 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2025 včetně urbanistické rezervy ..................................................... 1051 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2035 včetně urbanistické rezervy ..................................................... 1082 

                                                           
19

 Uvažované počty bytů jsou pouze orientační  
20

 19 bytů užívaných již v r. 2011 k rekreaci + 1 další byt uvažovaný pro rekreační využívání do r. 2035 = 20 bytů. 
21

 423 bytů (údaj z r. 2011) + celková kapacita bytů v navržených plochách BI (43 bytů) - mínus počet bytů uvažovaných pro rekreační 

využívání (20) - mínus předpokládaný úbytek bytového fondu (15 bytů) = 431 bytů. 
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5. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a závěrečná doporučení 

Rozdíl mezi maximální stanovenou kapacitou území v roce 2035 (1078 obyvatel) a maximálním 

uvažovaným potenciálním počtem obyvatel včetně 2 % urbanistické rezervy (1082 obyvatel) činí 4 

obyvatele. Z toho vyplývá, že je v řešeném území navrženo dostatečné množství ploch pro bydlení.  

Navržené plochy nepřesahují reálnou potřebu pro výstavbu nových bytů (bytových jednotek 

v rodinných domech). S přihlédnutím k předpokládanému budoucímu snižování obložnosti bytového 

fondu a nastupujícímu trendu narůstání jedno- nebo dvoučlenných domácností, je rozsah navržených 

ploch přiměřený. Navržené řešení je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a 4 (Cíle územního 

plánování) platného stavebního zákona, a proto není navržena žádná redukce navržených ploch pro 

bydlení. 

 

4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb. část II odst. 
1a) až d) 

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

4.1.1. Širší geografické vztahy  

Řešené území obce Kostelec u Holešova leží v severovýchodní části kroměřížského okresu, cca 8 

km severozápadně od Holešova, kde dochází ke křížení dvou významných směrů. Jedná se především 

o dopravní osu okresu Kroměříž ve směru západ - východ a o spojení Zlín - Přerov ve směru sever - 

jih. Směr jihozápad - severovýchod lze považovat za hlavní urbanizační osu, která je rozložena podél 

hlavní komunikace č. II/438, a je jednou ze spojnic střední části pomoravní nivy (Kroměříž) se 

severovýchodní Moravou (Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek, Ostrava). Význam tohoto spojení je 

navíc posílen i paralelně procházející tratí č. 300 Valašské Meziříčí - Kojetín. Navržené řešení 

odpovídá významu a charakteru území (viz další text). 

4.1.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály 

Správní území obce Kostelec u Holešova sestává ze dvou katastrálních území: Kostelec u Holešo-

va a Karlovice u Holešova. Vlastní Kostelec leží severně od silnice II/490, Karlovice leží severně od 

Kostelce ve vzdálenosti cca 1 km. Obec Kostelec u Holešova sestává ze dvou základních částí, jimiž 

jsou vlastní Kostelec, ležící v jihozápadní části řešeného území a Karlovice, které leží severně od 

Kostelce v částečně izolované poloze. Spojujícím článkem jsou dvě volně navazující chatové lokality. 

Kromě obytné zástavby Kostelce a Karlovice se v řešeném území nachází také několik samot: bývalá 

hájovna Zámeček ležící v jižní části rozsáhlého lesního celku Kostelecké polesí, bývalá hájovna na 

severním okraji řešeného území a za jižním okrajem obce u silnice II/490. Severně a východně od 

Kostelce leží dvě menší chatové lokality. Do jihozápadního okraje k.ú. Kostelec zasahuje areál země-

dělské výroby sousední obce Němčice. 

Obecně nejpříznivějším potenciálním předpokladem dalšího vývoje obce Kostelec u Holešova je 

její poloha v blízkosti města Holešov, geomorfologické poměry umožňující rozvoj bydlení i plochy 

umožňující rozvoj výrobní funkce. Navržené řešení územního plánu vytváří optimální podmínky pro 

rozvoj jednotlivých územních potenciálů. 
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4.1.3. Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi 

Kostelec u Holešova je samostatným izolovaným sídlem a není srostlý s žádnou další obcí nebo její 

částí. Není navrženo srůstání Kostelce u Holešova s jinou obcí. Ve změně územního plánu je řešena 

koordinace: 

 přípravy realizace vodovodního přivaděče z obce Roštění 

 odkanalizování obce Kostelec u Holešova do ČOV Holešov-Všetuly 

 návaznosti prvků ÚSES na sousední k.ú. 

Územní plán Kostelec u Holešova navazuje na územní plány sousedních obcí: Němčice, Rymice, 

Roštění, Pacetluky, Prusinovice, Líšná, Beňov, Dobrčice a Stará Ves a není s nimi v rozporu. Přesahy 

dopravní infrastruktury (silnice, účelové komunikace, cyklostezky, cyklotrasy apod.), technické 

infrastruktury (vedení elektrického energie, plynovodu, vodovodu, kanalizace, zařízení elektronické 

komunikace apod.), a také lokalizace a trasování prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) na sousední 

katastrální území (správní území výše uvedených obcí), jsou přehledně zobrazeny (dokladovány) v 

Koordinačním výkresu.  

V následujícím přehledu je uveden způsob zajištění návaznosti navržených ploch v Územním plánu 

Kostelec u Holešova a jeho změně č. 1 na územní plány sousedních obcí. 

Tab. B.20. Způsob zajištění návaznosti navržených ploch v ÚP Kostelec u Holešova na územní plány 

sousedních obcí 

 

Způsob zajištění návazností a navržených ploch v Územním plánu Kostelec u Holešova 
na stávající územní plány sousedních obcí 

N
ěm

či
ce

 

R
ym

ic
e

 

R
oš

tě
ní
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ac

et
lu

ky
 

P
ru

si
no

vi
ce

 

Lí
šn

á
 

B
eň

ov
 

D
ob

rč
ic

e
 

S
ta

rá
 V

es
 

Ano / Ne / Č (dotýká se pouze částečně) / 0 (nedotýká se) 

Silnice II. a III. Třídy – stav  A A A 0 0 0 0 0 A 

Vedení VN – stav A A A 0 0 0 A A A 

Přiváděcí vodovodní řad – stav A 0 A 0 0 0 0 0 A 

Přiváděcí vodovodní řad – návrh 0 0 A 0 0 0 0 0 0 

VTL plynovod – stav A 0 A 0 0 0 0 0 A 

Telekom. kabel A A A 0 0 0 0 0 A 

ÚSES A A A A A A A A A 

Cyklostezka – stav  A 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyklotrasa – stav 0 0 0 0 0 A 0 0 A 

Cyklotrasa – návrh A 0 A A 0 0 A 0 0 

 

4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

4.2.1. Vyhodnocení požadavků ze zadání 

 Změna č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova je zpracována v souladu s Pokyny pro zpracování 

návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny (dále také jen „Pokyny“), které jsou 

součástí schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 

2014-2018. 

 V následujícím textu je provedeno zhodnocení a odůvodnění požadavků vyplývajících z výše 

uvedených Pokynů. 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC U HOLEŠOVA – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

154 

E.1  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
22

 

 Zohlednit požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, ze 

ZÚR ZK ve znění Aktualizace č. 2 a požadavky z platných koncepčních dokumentů Zlínského 

kraje. 

Řešení: Vyhodnocení výše uvedených požadavků je uvedeno v kapitole 2, podkapitole 2.1, oddílu 

2.1.1. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje této textové části 

Odůvodnění. Vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 

krajem je uvedeno výše v kapitole 2, podkapitole 2.1, oddílu 2.1.2. Vyhodnocení souladu územního 

plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem této textové části Odůvodnění. 

 Aktualizovat limity využití území. Vypustit informaci o ochranném pásmu radiolokačního zařízení 

MO. 

Řešení: Do řešení jsou zapracována aktualizovaná data z ÚAP SO ORP Holešov a je vypuštěna 

informace o ochranném pásmu radiolokačního zařízení MO. 

 Do odůvodnění územního plánu doplnit požadavek Ministerstva obrany: V souladu s § 175 

stavebního zákona lze v celém území řešeném předloženou územně plánovací dokumentací (dále 

jen „ÚPD“) vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad 

terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a změny VVN a VN, 

výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva a 

stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě 

závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.  

Řešení: Do změny ÚP je zapracován uvedený požadavek MO. 

 Zohlednit případné požadavky vyplývající z širších vztahů v území. Prověřit návaznost záměrů 

přesahujících na sousední katastrální území (soulad prvků ÚSES a dopravní a technické 

infrastruktury). 

Řešení: Je zohledněno – viz text výše v oddílu 4.1.3. Koordinace vzájemných vztahů částí obce a 

vztahů se sousedními obcemi této textové části Odůvodnění. 

 

E.1.1 Požadavky  na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch 

 Zachovat stávající urbanistickou koncepci. 

Řešení: Navrženou změnou nedochází ke změně urbanistické koncepce.  

 Prověřit vymezení zastavěného území obce dle § 58 odst. 2 stavebního zákona a aktualizovat jej 

v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona k datu zpracování změny územního plánu. Aktualizaci 

zastavěného území jakož i celou změnu územního plánu provést nad aktuální katastrální mapou. 

Řešení: Je zapracováno dle požadavku – viz text výše v oddílu 3.5.1. Vymezení zastavěného území 

této textové části Odůvodnění. 

 Prověřit záměry navazující na sousední katastrální území. 

Řešení: Bylo prověřeno dle požadavku – viz text výše v oddílu 4.1.3. Koordinace vzájemných 

vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi této textové části Odůvodnění. 

 Zastavěné plochy vymezit jako stávající, v této souvislosti  upravit textovou i grafickou část 

                                                           
22

 Název kapitoly ze schválených Pokynů 
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územního plánu. 

Řešení: Je zapracováno dle požadavku – viz text výše v oddílu 3.5.1. Vymezení zastavěného území 

této textové části Odůvodnění. 

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

prokazatelně realizovány (v souladu s katastrem nemovitostí). 

Řešení: Je zapracováno dle požadavku – viz text výše v oddílu 3.5.1. Vymezení zastavěného území 

této textové části Odůvodnění. 

 Prověřit případně upravit podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

Řešení: Je zapracováno dle požadavku – viz text výše v oddílu 3.5.6 této textové části Odůvodnění. 

 Prověřit soulad podmínek využití jednotlivých ploch s aktuálním stavem v území a 

v odůvodněných případech upravit či doplnit.  

Řešení: Je zapracováno dle požadavku – viz text výše v oddílech 3.5.1. Vymezení zastavěného 

území, 3.5.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot a 3.5.3. Urba-

nistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 

zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně této textové části Odůvodnění. 

 V podmínkách využití v plochách individuálního bydlení BI 4, 13, 14 a 79 doplnit jako přípustné 

využití rodinnou rekreaci. 

Řešení: Ve všech plochách bydlení individuálního (BI) je individuální rekreace přípustnou činností. 

 V podmínkách využití ve stávajících plochách individuálního bydlení uvést jako přípustné využití 

stávající objekty rekreace. 

Řešení: V plochách bydlení individuálního (BI) je individuální rekreace přípustnou činností. 

 Definovat použité pojmy např. „stavby pro drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího 

charakteru, venkovní otevřená maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu vč. dětských hřišť, 

zahrádkářská chata. 

Řešení: Vymezení pojmů je uvedeno v samostatné podkapitole 6.1 textové části A.1. Územní plán. 

 Prověřit potřebu navržených zastavitelných ploch pro bydlení a provést jejich redukci s ohledem na 

potřeby obce a demografický vývoj. Prověřit zejména vypuštění části plochy BI6 a BI7. 

Vypouštěné části vymezit jako rezervu. 

Řešení: Navržené řešení je v souladu s uvedeným požadavkem – podrobně viz výše oddíl 3.6.3 

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch této textové části Odůvodnění.  

 Prověřit a vyhodnotit návrhy na změny v území, které předložili žadatelé, a které byly projednány a 

odsouhlaseny  zastupitelstvem obce. Nové zastavitelné plochy pro bydlení vymezit jen na úkor 

jiných zastavitelných ploch téže funkce.  

Řešení: Viz následující tabulka. 
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Tab. č. B.21: Vyhodnocení individuálních požadavků na změny v území a způsobu jejich zapracování do 

změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova 

Poř.-
č. 

Pozemek 
parc. č. 

Předmět 
požadavku 

Rozhodnutí ZO 
Kostelec u Holešova 

Navržené řešení v dokumentaci pro SJ 

1 

1012, 998 

(k.ú 
Kostelec u 
Holešova) 

Změna z ploch 
občanského 
vybavení – 
komerční zařízení 
(OK) na Plochu 
individuálního 
bydlení (BI) 

Souhlasí se změnou na 
plochu BI p.č. 998 a 
části 1012 k.ú. Kostelec 
u Holešova 

Pozemek parc. č. 998 a převážná část 
pozemku parc. č. 1012 (s výjimkou jeho 
západního okraje přiléhajícího k pozemku 
parc. č. 254/1 vymezenému jako veřejné 
prostranství) jsou vymezeny jako 
stabilizovaná plocha smíšená obytná (SO) – 
viz také lokalita označená indexem L75 a 
výše v textu tabulka č. B.3. 

2 

611/4 

(k.ú. 
Kostelec u 
Holešova) 

Přemístění nebo 
zrušení plochy 
technické 
infrastruktury TE 
78 a vymezení 
plochy 
individuálního 
bydlení (BI) 

Souhlasí, současně 
bude řešeno 
zásobování el. energií 
ploch bydlení BI 6 a BI 
7 

Pozemek parc. č. 611/4 je změnou ÚP 
vymezen jako návrhová zastavitelná plocha 
bydlení individuálního (BI) 93 – viz také 
lokality označené indexem L168 a L170 a 
výše v textu tabulka č. B.4. 

Východně od navržené plochy BI 93 je 
navržena nová trasa kabelového vedení VN 
22 kV.  

3 

611/3 

(k.ú. 
Kostelec u 
Holešova) 

Přemístění nebo 
zrušení plochy 
technické 
infrastruktury TE 
78 a vymezení 
plochy 
individuálního 
bydlení (BI) 

Souhlasí, současně 
bude řešeno 
zásobování el. energií 
ploch bydlení BI6 a BI7 

Pozemek parc. č. 611/3 je změnou ÚP 
vymezen jako návrhová zastavitelná plocha 
bydlení individuálního (BI) 93 – viz také 
lokality označené indexem L168 a L170 a 
výše v textu tabulka č. B.4. 

Východně od navržené plochy BI 93 je 
navržena nová trasa kabelového vedení VN 
22 kV.  

3 

p.č. 249/2 

(k.ú. 
Kostelec u 
Holešova§ 

Změna plochy Z* 
a OH na plochu 
individuálního 
bydlení (BI) 

Severovýchodní část 
p.č. 249/2 přiléhající k 
areálu hřbitova v šíři 5 
m po celé délce parcely 
zachovat jako plochu 
OH, zbývající část 
plochy změnit na 
individuální bydlení BI. 

Ve smyslu uvedeného požadavku je 
vymezena nová zastavitelná plocha 
občanského vybavení – veřejná pohřebiště ě 
související služby (OH) 91 a zbytek původní 
návrhové plochy OH 68 je vymezen jako 
stávající plochy bydlení individuálního (BI) – 
viz také lokality označená indexem L125 a 
L126 a výše v textu tabulky č. B.4 a B.1. 

 

E.1.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání  
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

 Na základě požadavku žadatelů na změnu územního plánu v ploše TE 78 na plochu bydlení  

prověřit zásobování el. energií řešené územním plánem  v ploše 78 s vazbou na zásobování lokality 

BI 6 a BI 7. 

Řešení: Původně navržená plocha technické infrastruktury – energetika (TE) 78 byla vypuštěna 

z řešení územního plánu. Změnou ÚP je navržena trasa nového kabelového vedení VN, která bude 

propojovat stávající trafostanici T6 Zahájí s koncovým bodem rušeného vedení pod místní částí 

Karlovice a takto nově zajišťovat zásobování místní části Karlovice elektrickou energií. 

 V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje řešit vodovod VDJ Roštění-

Karlovice.  

Řešení: Změna územního plánu navrhuje v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací Zlínského kraje” změnu v systému zásobování pitnou vodou obce Kostelec u Holešova a 

tím i změnu v zásobování pitnou vodou obce Němčice. Do vodovodního systému obce Kostelec u 

Holešova bude dodávána pitná voda ze skupinového vodovodu Holešov. Ve VDJ Roštění bude 
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umístěna čerpací stanice, která bude nově navrženým výtlačným vodovodním řadem D110 

dopravovat pitnou vodu do navrhovaného VDJ Kostelec. 

 V případě vymezení nových  zastavitelných ploch pro bydlení (nebo redukce navržených ploch pro 

bydlení) prověřit i související dopravní a technickou infrastrukturu. 

Řešení: U všech navržených ploch pro bydlení je zajištěna jejich dopravní a technická obsluha. 

 Prověřit požadavek obce na vymezení plochy pro řadové garáže (cca 4) v návaznosti na plochu 

D19. 

Řešení: Pro realizaci uvedeného požadavku je navržena plocha dopravní infrastruktury (D) 92. 

 

E.1.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání  nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona 

 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. V případě, že budou 

některé stavby vyloučeny, bude jejich vyloučení  řádně zdůvodněno.  

Řešení: Změnou územního plánu se zásadně mění celá kapitola 6. Stanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 

základních podmínek ochrany krajinného rázu – podrobně viz výše v této textové části Odůvodnění 

kapitola 3, podkapitola 3.5, oddíl 3.5.6.  

 Prověřit všechny prvky ÚSES v návaznosti na sousední katastrální území. 

Řešení: Je zohledněno – viz text výše v oddílu 4.1.3. Koordinace vzájemných vztahů částí obce a 

vztahů se sousedními obcemi této textové části Odůvodnění. 

 Upřesnit vymezení navrhované plochy ÚSES pro LBK 43 

Řešení: Změnou ÚP došlo k úpravě vymezení plochy krajinné zeleně (K) 43 s tím, že vodní tok, 

který tvořil část návrhové plochy K43, je změnou vymezen jako  stávající součást lokálního 

biokoridoru LBK3. Který propojuje LBC Pučivska s LBC Záhroží. 

 

E.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 

 Prověřit požadavek obce na vymezení územní rezervy pro individuální  bydlení v nyní navržených 

plochách BI6 a BI7. 

Řešení: Část původně vymezené návrhové zastavitelné plochy BI 6 a návrhové plochy TE 78 jsou 

změnou územního plánu vymezeny jako plocha územní rezervy bydlení individuálního (BI) 105. a 

část původně vymezené návrhové zastavitelné plochy BI 7 je změnou územního plánu vymezena 

jako plocha územní rezervy bydlení individuálního (BI) 95 

 Prověřit požadavek obce na vymezení plochy územní rezervy pro budoucí funkci individuálního 

bydlení v lokalitě severně od plochy BI 7 (p.č. 594/1, 593/2, 593/1 k.ú. Kostelec u Holešova). 

Řešení: Změnou územního plánu byly předmětné pozemky vymezeny jako součást plochy územní 

rezervy bydlení individuálního (BI) 94. 
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E.3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní 

právo 

 Prověřit vymezené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a upravit předkupní 

právo a právo vyvlastnění v souladu se stavebním zákonem. Pokud zůstane předkupní právo 

zachováno, budou doplněny údaje v souladu s § 101 stavebního zákona. 

Řešení: Změnou územního plánu se pro všechny původně vymezené veřejně prospěšné stavby a 

veřejně prospěšná opatření vypouští předkupní právo. 

 Vypustit předkupní právo u veřejně prospěšných staveb (technická infrastruktura). 

Řešení: Změnou územního plánu se vypouští předkupní právo u všech veřejně prospěšných staveb 

(technická infrastruktura) . 

 Vypustit předkupní právo u navržených veřejně prospěšných opatření (územní systém ekologické 

stability). 

Řešení: Změnou územního plánu se vypouští předkupní právo u všech veřejně prospěšných opatření 

(územní systém ekologické stability). 

 Vypustit jako veřejně prospěšnou stavbu veřejné prostranství PV 64 – realizováno. 

Řešení: Plocha PV 64 byla změnou územního plánu vypuštěna z řešení územního plánu. 

 Vypustit předkupního právo u veřejných prostranství PV21, PV 65. 

Řešení: Změnou územního plánu se vypouští předkupní právo u veřejných prostranství PV 21 a PV 

65. 

 Vymezit v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací vodovod z VDJ Roštění jako veřejně 

prospěšnou stavbu. 

Řešení: Je vymezeno v souladu s uvedeným požadavkem.. 

 

E.4. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 

v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 

uzavřením dohody o parcelaci 

 Změnou územního plánu se nepřepokládá vymezení nových ploch, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 

uzavřením dohody o parcelaci.  

Řešení: Změnou ÚP nejsou vymezeny žádné plochy, ve kterých by bylo rozhodování o změnách v 

území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci. Je vymezena 

jedna plocha s povinností zpracování územní studie. 

 Prověřit potřebnost zpracování územních studií u ploch BI 6 a RX 29, v případě, že pořízení 

územních studií bude ponecháno, budou stanoveny podmínky pro jejich prověření a lhůty pro 

vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti. 

Řešení: V původním územním plánu byly vymezeny 3 plochy s povinností zpracování územní studie 

– pro plochy BI 6 (US1), BI 7 (US2) a RX 29. Územní studie pro plochu BI 7 již byla zpracována a 

je uložena do evidence územně plánovací činnosti a je aktuální (aktuálnost ověřena k datu 

31.0.2020). Změnou č. 1 ÚP Kostelec u Holešova se vypouští původně navržená plocha rekreace 

specifických forem – agroturistika (RX) 29, takže její ponechání v plochách s povinností zpracování 

územní studie je již bezpředmětné. Ve změně č. 1 ÚP Kostelec u Holešova je vymezena pouze jedna 

plocha s povinností zpracování územní studie, jíž je plocha BI 6 (změnou územního plánu vymezená 

jako plochy 93 a 105). Lhůta pro pořízení územní studie není pevně stanovena (vztažena ke 

konkrétnímu datu), tak jako tomu bylo v původním řešení, kde byl uveden termín do 31.12.2015, ale 

je stanovena rámcově, tj. nejpozději do 4 let od vydání změny územního plánu. 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC U HOLEŠOVA – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

159 

E.5. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

 Obec nemá požadavky na zpracování variant změny. 

Řešení: Změnou ÚP nejsou navrženy žádné varianty řešení. 

 

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

obsahu jeho odůvodnění vč. měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

 Změna územního plánu bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a s jeho prováděcími 

vyhláškami. Dále budou změna územního plánu i úplné znění po změně územního plánu 

zpracovány dle metodiky Zlínského kraje 2007„Jednotný postup tvorby digitálních ÚP“ s 

přihlédnutím k aktuálním metodickým doporučením zpracování změn územních plánů pro Zlínský 

kraj.  

 Změna územního plánu bude provedena nad aktuálním mapovým podkladem a za použití 

aktuálních dat ÚAP. 

 V rámci změny územního plánu se v textové a grafické části formálně upraví označení, 

terminologie apod., případně se doplní a opraví zřejmé nesprávnosti, které nemají vliv na vlastní 

řešení.  

 Změna územního plánu bude respektovat uspořádání Územního plánu Kostelec u Holešova vč. 

měřítek výkresů a počtu vyhotovení s těmito změnami: 

 Do grafické části odvodnění územního plánu budou převedeny výkresy: 

- Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje 

- Technická infrastruktura – Vodní hospodářství 

- Koncepce uspořádání krajiny 

 Z odůvodnění územního plánu bude vypuštěn Koordinační výkres M 1:2000 

 Do koordinačního výkresu 1:5000 bude doplněno pásmo cca 100 m ÚP sousedních 

katastrálních území pro prezentaci návazností a vazeb na tato území. 

 V celé dokumentaci bude odstraněno označení ID. 

 Rozsah změny bude dále upřesněn na jednáních mezi pořizovatelem a projektantem.  Výkresová 

část může být po dohodě zpracovatele, obce a pořizovatele upravena. 

 Návrh změny bude projektant v průběhu rozpracování konzultovat s pořizovatelem a obcí 

(minimálně 3 výrobní výbory). Projektant se zúčastní veřejného projednání a provede odborný 

výklad. Projektant bude spolupracovat na vyhodnocení výsledků projednání změny územního 

plánu. 

 Před odevzdáním návrhu změny (pro veřejné projednání a pro vydání zastupitelstvem obce) nechá 

projektant provést kontrolu dat digitálního zpracování podle metodiky na Krajském úřadu 

Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Výsledkem kontroly bude 

souhlasné vyjádření Zlínského kraje. 

 Dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem. 

 Návrh změny územního plánu bude odevzdán k veřejnému projednání ve 2 vyhotoveních v listinné 

podobě a 2x na CD (v listinné podobě bude odevzdána pouze změna bez grafické části 

předpokládaného úplného znění, digitální podoba bude obsahovat i předpokládané úplné znění).  

 Na základě výsledků veřejného projednání bude návrh změny upraven.  

 Změna bude předána pro vydání zastupitelstvem obce 1 x v listinné podobě a 1x v digitální podobě 

na CD (v listinné podobě bude odevzdána pouze změna bez grafické části předpokládaného 

úplného znění, digitální podoba bude obsahovat i předpokládané úplné znění). 

 Po vydání zastupitelstvem obce bude změna odevzdána 2x v listinné a 2x v digitální podobě na CD 

(v listinné podobě bude odevzdána pouze změna bez grafické části předpokládaného úplného 

znění, digitální podoba bude obsahovat i předpokládané úplné znění), současně bude odevzdáno 

úplné znění územního plánu po vydání jeho změny, a to 3x v listinné podobě a 3x v digitální 

podobě na CD (ve formátu *.pdf, doc a *.dgn.).  

 skladba výkresů může být po dohodě zpracovatele, obce a pořizovatele upravena. 
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Řešení: Změna ÚP je zpracována v souladu s uvedenými požadavky. 

 

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

rozvoj území. 

 Ve stanovisku krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, odd. 

ochrany přírody a krajiny ze dne 29.01.2019 č.j. KUZL 6851/2019  a stanovisku ze dne 05.04.2019 

čj. KUZL 18393/2019 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. Posouzení vlivu na životní prostředí nebude tedy zpracováno. 

 Ve stanovisku krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, odd. 

hodnocení ekologických rizik ze dne 30.01.2019 č.j. KUZL 6197/2019 a stanovisku ze dne 

05.04.2019 čj. KUZL 18393/2019 je uvedeno, že  Změnu č. 1 územního plánu Kostelec u Holešova 

není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Posouzení z hlediska vlivů na životní 

prostředí tedy nebude zpracováno. 

Řešení: S ohledem na výše uvedená stanoviska nebylo v rámci změny územního plánu zpracováno 

posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

4.2.2. Ostatní doplňující údaje 

a) Odůvodnění způsobu zpracování 

1. Způsob zpracování textové části Odůvodnění 

 V textové části odůvodnění jsou uvedeny i popisné části, vyjadřující současný stav, a to zejména 

z důvodu doložitelnosti navrženého řešení, které se odkazuje na výchozí stav nebo data (např. při 

výpočtech, či stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel – nezbytně nutné např. pro prokazování 

odůvodněnosti množství navržených ploch pro bydlení, které budou odnímány ze ZPF apod.).  

2. Plochy s výměrou menší než 0,2 ha 

 S ohledem na velikost a charakter sídla, jeho urbanistickou strukturu, jsou v řešení vymezovány i 

plochy, které jsou menší než 0,2 ha. 

3. Forma grafického zpracování 

 Grafická část územního plánu je zpracována v souladu se závaznou metodikou Sjednocení dÚP 

HKH 2007 (dále jen metodika). Pro zhotovitele je závazný katalog jevů vycházející z této 

metodiky, technické podmínky zpracování a předpis souborů a vrstev (datový model).  

 

b) Úprava dokumentace po společném jednání o návrhu změny územního plánu 

Bude doplněno dle výsledků společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Kostelec u 

Holešova. 

 

c) Úprava dokumentace po veřejném projednání návrhu změny územního plánu 

Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kostelec u 

Holešova. 
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4.2.3. Požadavky ochrany a bezpečnosti státu 

 V souladu s § 175 stavebního zákona lze v celém území řešeném předloženou územně plánovací 

dokumentací (dále jen ÚPD“) vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb 

nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a změny 

VVN a VN, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů 

vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen 

na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR. Tyto požadavky navržené řešení plně 

respektuje, takže změna Územního plánu Kostelec u Holešova není v rozporu se zájmy 

Ministerstva obrany. 

 

4.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje 

Změnou č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova nejsou vymezeny žádné záležitosti nadmíst-

ního významu, ani nejsou zaváděny jevy, které by přesahovaly svoji povahou, ochranným pásmem či 

jiným omezením hranice řešeného území. 

 

4.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

4.4.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a 

vyhláškou č. 271/2019, o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, která 

v r. 2019 nahradila původní vyhlášku č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu a Metodický pokyn MŽP č.j. OOLP/1067/96. Základním garantem 

ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF je určeno 

k posouzení předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely návrhu změny č. 1 Územního plánu 

Kostelec u Holešova. Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je výkres B.2.3 (Výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu) a také text ve výše uvedených kapitolách 2 a 3 této textové 

části Odůvodnění. 

a) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ 

Plochy s požadavkem na zábor ZPF, řešené touto změnou územního plánu, se nacházejí na země-

dělských půdách zařazených do BPEJ: 

 3.02.00 (I) 
23

, 3.02.10 (II), 3.07.10 (III), 6.14.00 (I), 6.14.10 (II), 6.20.21 (IV), 6.20.41 (IV), 6.24.11 

(III), 6.61.00 (I). 

Tab. B.22: Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek dotčených změnou č. 1 

HPJ Charakteristika 

02 Černozemě degradované na spraši, středně těžké, s příznivým vodním režimem 

07 
Černozemě typické, karbonátové a lužní na slínitých a jílovitých substrátech, těžké až velmi těžké v ornici i 
spodině, periodicky převlhčené 

14 
Illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách a 
svahovinách, středně těžké s těžkou spodinou, vláhové poměry jsou příznivé 

                                                           
23

 V závorce za kódem BPEJ je vždy uvedena i třída ochrany ZPF dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany 
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Tab. B.22: Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek dotčených změnou č. 1 – pokr. 

HPJ Charakteristika 

20 
Rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách karpatského flyše, těžké až velmi 
těžké, málo vodopropustné 

24 
Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na usazeninách karpatského flyše, středně těžké až těžké, většinou štěrkovité, 
středně zásobené vláhou 

61 Lužní půdy na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké a velmi těžké, obvykle se sklonem k převlhčení 

 

b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond dle vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany 

zemědělského půdního fondu 

1. Vyhodnocení dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 271/2019 Sb. 

a) Obsahové náležitosti uvedené pod písmeny a) – g) 

1. Nově navržené plochy  

Tab. B.23: Přehled navržených ploch  

poř. 

č. 

Označení 
navržené 

plochy 

Současný stav dle platného 
ÚP Kostelec u Holešova 

Poznámka Návrh nového využití (změna) 

1 80 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Část původní plochy K 52 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh 

2 81 

Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Část původní plochy K 52 

Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Část původní plochy K 49 

Plochy ostatní dopravy (D) 24  – stav Nová dílčí část plochy K 81 

3 82 
Plochy individuálního bydlení (BI) 25  

– návrh 
Původně plocha BI 4 Plochy bydlení individuálního (BI) – návrh  

4 83 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Původně plocha BI 4 Plochy bydlení individuálního (BI) – návrh 

5 84 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Původně plocha BI 2 Plochy bydlení individuálního (BI) – návrh 

6 85 
Plochy rodinné rekreace (RI) – 
návrh 

Původně plocha RI 22 Plochy rodinné rekreace (RI) – návrh 

7 86 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Původně plocha BI 7 Plochy bydlení individuálního (BI) – návrh 

8 87 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Původně plocha K 46 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh 

9 88 Plochy ostatní dopravy (D) – návrh Původně plocha D 67 Plochy dopravní infrastruktury (D) – návrh 

10 89 Plochy ostatní dopravy (D) – návrh Původně plocha D 71 Plochy dopravní infrastruktury (D) – návrh 

11 90 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Původně plocha K 46 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh 

12 91 
Plochy občanského vybavení – 
veřejná pohřebiště a související 
služby (OH) – návrh 

Původně plocha OH 68 
Plochy občanského vybavení – veřejná 
pohřebiště a související služby (OH) – 
návrh 

13 92 Plochy ostatní dopravy (D) – návrh Nová plocha D 92 Plochy dopravní infrastruktury (D) – návrh 

14 93 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh Původně část ploch BI 6 a TE 

78 
Plochy bydlení individuálního (BI) – návrh 

Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) – návrh 

                                                           
24

 Index označení plochy s rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Kostelec u Holešova. 
25

 Index označení plochy s rozdílným způsobem využití dle platného ÚP Kostelec u Holešova. 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC U HOLEŠOVA – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

163 

Tab. B.23: Přehled navržených ploch – pokr.  

poř. 

č. 

Označení 
navržené 

plochy 

Současný stav dle platného 
ÚP Kostelec u Holešova 

Poznámka Návrh nového využití (změna) 

15 94 Plochy zemědělské (Z) – stav Nová územní rezerva 
Plochy bydlení individuálního – územní 
rezerva (BI) – návrh 

16 95 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Část původní plochy BI 7 
Plochy bydlení individuálního – územní 
rezerva (BI) – návrh 

17 96 Plochy ostatní dopravy (D) – návrh Původně plocha D 66 Plochy dopravní infrastruktury (D) – návrh 

18 97 
Plochy rodinné rekreace (RI) – 
návrh 

Původně plocha RI 23 Plochy rodinné rekreace (RI) – návrh 

19 98 Plochy ostatní dopravy (D) – návrh Původně plocha D 66 Plochy dopravní infrastruktury (D) – návrh 

20 99 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) – návrh 

Původně plocha TV 76 
Plochy technické infrastruktury – vodní 
hospodářství (TV) – návrh 

21 100 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) – návrh 

Původně plocha TV 76 
Plochy technické infrastruktury – vodní 
hospodářství (TV) – návrh 

22 101 Plochy zemědělské (Z) – stav Nová plocha TV 101 
Plochy technické infrastruktury – vodní 
hospodářství (TV) – návrh 

23 102 
Plochy zemědělské (Z) – stav 

Nová plocha T* 102 Plochy technické infrastruktury (T*) – návrh 
Plochy krajinné zeleně (K) – stav 

24 103 
Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Část původní plochy K 46 Plochy technické infrastruktury – vodní 

hospodářství (TV) – návrh Vodní plochy a toky (WT) – stav   Nová dílčí část plochy TV 103 

25 104 
Plochy občanského vybavení – 
tělovýchova a sport (OS) – návrh 

Původně plocha OS 18 
Plochy občanského vybavení – 
tělovýchova a sport (OS) – návrh 

26 105 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh Část původní plochy BI 6 a 

část původní plochy TE 78 
Plochy bydlení individuálního – územní 
rezerva (BI) – návrh Plochy technické infrastruktury – 

energetika (TE) – návrh 

27 106 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Část původní plochy K 57 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh 

28 107 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Část původní plochy K 57 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh 

29 108 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Část původní plochy K 40 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh 

30 109 
Plochy přírodní (P) – návrh Část původní plochy P 35 

Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) – návrh 

Část původní plochy TE 78 

31 110 Plochy přírodní (P) – návrh Část původní plochy P 36 Plochy krajinné zeleně (K) – návrh 

32 111 Plochy přírodní (P) – návrh Část původní plochy P 36 Plochy sídelní zeleně (Z*) – návrh 

33 112 
Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Část původní plochy K 40 

Plochy technické infrastruktury (T*) – návrh 
Plochy krajinné zeleně (K) – stav Nová dílčí část plochy T* 112 

34 113 

Plochy ostatní dopravy (D) – stav Nová dílčí část plochy TV 113 

Plochy technické infrastruktury – vodní 
hospodářství (TV) – návrh 

Plochy zemědělské (Z) – stav Nová dílčí část plochy TV 113 

Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Část původní plochy K 57 

35 114 
Plochy krajinné zeleně (K) – stav 

Nová plocha T* 114 Plochy technické infrastruktury (T*) – návrh 
Plochy zemědělské (Z) – stav 

36 115 Plochy ostatní dopravy (D) – návrh Původně plocha D 66 Plochy technické infrastruktury (T*) – návrh 

37 116 Plochy ostatní dopravy (D) – návrh Původně plocha D 66 Plochy technické infrastruktury (T*) – návrh 

38 117 

Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) – návrh 

Část původní plochy TE 78 

Plochy technické infrastruktury (T*) – návrh 

Plochy krajinné zeleně (K) – stav Nová dílčí část plochy TE 117 

Plochy přírodní (P) – stav Nová dílčí část plochy TE 117 

Plochy občanského vybavení – 
tělovýchova a sport (OS) – návrh 

Část původní plochy OS 18 

Plochy občanského vybavení – 
tělovýchova a sport (OS) – stav 

Nová dílčí část plochy TE 117 
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Tab. B.23: Přehled navržených ploch – pokr.  

poř. 

č. 

Označení 
navržené 

plochy 

Současný stav dle platného 
ÚP Kostelec u Holešova 

Poznámka Návrh nového využití (změna) 

39 118 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Původně část plochy BI 6 
Plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch (PV) – návrh 

40 119 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) – návrh 

Část původní plochy TV 73 
Plochy technické infrastruktury – vodní 
hospodářství (TV) – návrh 

41 120 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) – návrh 

Část původní plochy TV 73 
Plochy technické infrastruktury – vodní 
hospodářství (TV) – návrh 

42 123 Plochy ostatní dopravy (D) – návrh Původně plocha D 66 Plochy dopravní infrastruktury (D) – návrh 

43 124 Plochy zemědělské (Z) – stav Nová plocha T* 124 Plochy technické infrastruktury (T*) – návrh 

44 125 
Plochy veřejných prostranství s 
převahou zpevněných ploch (PV) – 
stav 

Nová plocha T* 125 Plochy technické infrastruktury (T*) – návrh 

45 126 
Plochy lesní (L) – stav  Nová dílčí část plochy TV 126 Plochy technické infrastruktury – vodní 

hospodářství (TV) – návrh Plochy zemědělské (Z) – stav Nová dílčí část plochy TV 126 

46 127 
Plochy přírodní (P) – návrh Část původní plochy P 34 

Plochy krajinné zeleně (K) – návrh Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) – návrh 

Část původní plochy TE 77 

47 128 
Plochy zemědělské (Z) – stav Část – nová plocha TE 128 Plochy technické infrastruktury – 

energetika (TE) – návrh Plochy přírodní (P) – návrh Část – pův. plocha P 36 

18 129 Plochy zemědělské (Z) – stav Nová plocha TE 129 
Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) – návrh 

49 130 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) – návrh 

Původně plocha TV 76 Plochy technické infrastruktury (T*) – návrh 

50 131 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Plochy veřejných prostranství s 
převahou zpevněných ploch (PV) – 
návrh 

Část původních ploch BI 11 a 
PV 64 

Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) – návrh 

51 132 
Plochy ostatní dopravy (D) – stav 

Nová plocha TE 132 
Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) – návrh Plochy krajinné zeleně (K) – stav 

 

a) Navržené plochy, které jsou vymezeny jako zastavitelné (zastavitelné plochy)  

V předcházející tabulce je uveden přehled všech nově navržených/vymezených ploch. Přestože 

tabulka obsahuje celkem 51 dílčích ploch, nově jsou navrženy pouze 4 zastavitelné plochy: plocha 

dopravní infrastruktury (D) 92, plocha technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 101, která 

je určena pro realizaci nového vodovodního přivaděče, plocha technické infrastruktury (T*) 125, která 

je určena pro realizaci nového vodovodního přivaděče a kabelu vysokého napětí a plocha technické 

infrastruktury – energetika (TE) 128 určená pro realizaci nového kabelu vysokého napětí.  

Z označení (názvu) nově navržených zastavitelných ploch 101, 125 a 128, které jsou určeny pro 

realizaci liniové technické infrastruktury (liniových sítí technického vybavení) je patrné, že jejich 

realizací nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, neboť se jedná o podzemní stavby, a po 

jejich realizaci budou dotčené plochy zemědělského půdního fondu uvedeny zpět do původního stavu, 

a také nedojde ke změně jejich druhového zařazení (orná půda, zahrada apod.). Tyto plochy, které se 

nacházejí uvnitř zastavěného území, jsou vymezeny jako zastavitelné plochy.  

Nově vymezené zastavitelné plochy: 82-86, 88, 89, 91, 93, 96-100, 104, 120, 123 a 130 již byly 

navrženy v dosud platném územním plánu, ale byly označeny jinými čísly, ale nedošlo u nich ke 

změně jejich původně navrženého funkčního využití. Nově vymezené plochy: 115, 116, 118 a 131 již 

byly navrženy v dosud platném územním plánu, ale byly označeny jinými čísly, ale došlo u nich ke 

změně jejich původně navrženého funkčního využití. 
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 Nově vymezené plochy BI 82 a 83 jsou zbytkovými plochami po částečně realizované ploše BI 4, 

které jsou však prostorově nespojité, takže byly vymezeny jako samostatné plochy označené 

novými čísly. Původně navržená/vymezená plocha č 4 byla z řešení územního plánu vypuštěna. 

 Nově vymezená plocha BI 84 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše BI 2. Původně 

navržená/vymezená plocha č 2 byla z řešení územního plánu vypuštěna. 

 Nově vymezená plocha RI 85 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše RI 22. Původně 

navržená/vymezená plocha č 22 byla z řešení územního plánu vypuštěna. 

 Nově vymezená plocha BI 86 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše BI 7, přičemž 

převažující část původně navržené plochy BI 7 je nově vymezena jako plocha územní rezervy BI 

95. Původně navržená/vymezená plocha č 7 byla z řešení územního plánu vypuštěna. Jedná se o 

úpravu původního záměru z podnětu Obce Kostelec u Holešova.  

 Nově vymezená plocha D 88 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše D 67. Původně 

navržená/vymezená plocha č 69 byla z řešení územního plánu vypuštěna. 

 Nově vymezená plocha D 89 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše D 71. Původně 

navržená/vymezená plocha č 71 byla z řešení územního plánu vypuštěna. 

 Nově vymezená plocha OH 91, určená pro rozšíření hřbitova, je zmenšenou plochou vzniklou 

redukcí původní plochy OH 68. Původně navržená/vymezená plocha č 68 byla z řešení územního 

plánu vypuštěna. 

 Nově navržená plocha D 92 je určena pro dostavbu stávajících řadových garáží jihovýchodně od 

Domu pro seniory. 

 Nově vymezená plocha BI 93 je (jižní) částí původně navržených ploch BI 6 a TE 78, přičemž její 

(severní) část byla nově vymezena jako plocha územní rezervy BI 105 a západní okraj navržen jako 

nová zastavitelná plocha PV 118. Jedná se o úpravu původního záměru z podnětu Obce Kostelec u 

Holešova. 

 Nově vymezené plochy D 96, D 98, T* 115, T* 116 a D 123 jsou dílčími plochami původně 

navržené plochy D 66, určené pro realizací nové účelové komunikace. Uvedená fragmentace 

plochy D 66 na dílčí segmenty vzešla z datového modelu metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je 

změna územního plánu zpracována. Tam kde dochází k prolínání původně navržené funkce (zde 

dopravní infrastruktura [D]) s novou funkcí (zde technická infrastruktura [T*]) jsou vzájemné 

překryvy vymezeny jako samostatné plochy a takto vzniklé plochy jsou označeny novými čísly. 

Původně navržená/vymezená plocha č 66 byla z řešení územního plánu vypuštěna. 

 Nově vymezená plocha RI 97 je zbytkovou plochou po částečně realizované ploše RI 23. Původně 

navržená/vymezená plocha č 23 byla z řešení územního plánu vypuštěna. 

 Nově vymezená plocha OS 104, určená pro rozšíření sportovního hřiště, je zmenšenou plochou 

vzniklou redukcí původní plochy OS 18 z důvodu návrhu nové plochy technické infrastruktury T* 

117, určené pro realizaci nového vodovodního přivaděče Roštění-Karlovice a nového kabelu vyso-

kého napětí. Původně navržená/vymezená plocha č 18 byla z řešení územního plánu vypuštěna. 

 Nově vymezené plochy TV 99, TV 100 a T* 130 jsou dílčími plochami původně navržené plochy 

TV 76, původně určené pro realizaci splaškové kanalizace. Uvedená fragmentace plochy TV 76 na 

dílčí segmenty vzešla z datového modelu metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je změna územního 

plánu zpracována. Tam kde dochází k prolínání původně navržené funkce (zde technická 

infrastruktura – vodní hospodářství [TV]) s novou funkcí (zde technická infrastruktura [T*]) jsou 

vzájemné překryvy vymezeny jako samostatné plochy a takto vzniklé plochy jsou označeny 

novými čísly. Původně navržená/vymezená plocha č 76 byla z řešení územního plánu vypuštěna. 

 Nově vymezená plocha TV 120 je dílčí plochou původně navržené plochy TV 73, původně určené 

pro realizaci splaškové kanalizace. Uvedená fragmentace plochy TV 73 na dílčí segmenty – plochu 

TV 120, která leží uvnitř zastavěného území a je tudíž zastavitelnou plochou a plochu TV 119, 

která leží vně zastavěného území a je tudíž plochou nezastavitelnou – vzešla z datového modelu 

metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je změna územního plánu zpracována (navrhované plochy 

pro technickou infrastrukturu, které se nacházejí mimo zastavěné území, nemohou být vymezovány 

jako zastavitelné plochy). Původně navržená/vymezená plocha č 73 byla z řešení územního plánu 
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vypuštěna. 

 Nově navržená (zastavitelná) plocha TE 128 je určená pro realizaci kabelu vysokého napětí. Na 

tuto plochu navazuje navržená (nezastavitelná plocha) TE 129, která je určená pro realizaci kabelu 

vysokého napětí. Uvedená fragmentace na dílčí plochy vychází z datového modelu metodiky 

Sjednocení HKH, nad nímž je změna územního plánu zpracována (navrhované plochy pro 

technickou infrastrukturu, které se nacházejí mimo zastavěné území, nemohou být vymezovány 

jako zastavitelné plochy).  

 Nově navržená (zastavitelná plocha) TE 131, která sestává z částí původně navržených ploch BI 

11 a PV 64, je určena pro realizaci kabelu vysokého napětí. Na tuto plochu navazuje navržená 

(nezastavitelná) plocha TE 132, která je určená pro realizaci kabelu vysokého napětí. Uvedená 

fragmentace na dílčí plochy vychází z datového modelu metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je 

změna územního plánu zpracována (navrhované plochy pro technickou infrastrukturu, které se 

nacházejí mimo zastavěné území, nemohou být vymezovány jako zastavitelné plochy).  
 

b) Navržené plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné plochy 

 Plochy technické infrastruktury (T*) 102, 112 (část původně navržené plochy K 40), 114, 117 (část 

původně navržených ploch OS 18 a TE 78) a 124 jsou určeny pro realizaci nového vodovodního 

přivaděče Roštění-Karlovice a nového kabelu vysokého napětí.  

 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 103 (část původně navržené plochy K 

46) a 113 (část původně navržené plochy K 57) jsou určeny pro realizaci nového vodovodního 

přivaděče Roštění-Karlovice. Plocha technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 119 (část 

původně navržené plochy TV 73) je určena pro realizaci výtlaku splaškových odpadních vod 

z obce Němčice do čerpací stanice Kostelec u Holešova. Plocha technické infrastruktury – vodní 

hospodářství (TV) 126 je určena pro realizaci stoky dešťové kanalizace.  

 Plochy technické infrastruktury – energetika (TE) 129 a 132 jsou určeny pro realizaci nového 

kabelu vysokého napětí.  

 Původně navržené/vymezené plochy č. 18, 40, 46, 57, 73 a 78 byly z řešení územního plánu 

vypuštěny. Fragmentace uvedených původně navržených ploch na dílčí segmenty vzešla 

z datového modelu metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je změna územního plánu zpracována.  

 Z označení (názvu) nově navržených ploch, které ale nejsou vymezeny jako zastavitelné plochy, 

102, 103, 112, 113, 114, 117, 119, 124, 126, 129 a 132, určených pro realizaci liniové technické 

infrastruktury (liniových sítí technického vybavení) je patrné, že jejich realizací nedojde k záboru 

zemědělského půdního fondu, neboť se jedná o podzemní stavby, a po jejich realizaci budou 

dotčené plochy zemědělského půdního fondu uvedeny zpět do původního stavu, a také nedojde ke 

změně jejich druhového zařazení (orná půda, zahrada apod.).  

 Tyto plochy, které se nacházejí vně zastavěného území, nejsou vymezena jako zastavitelné plochy. 

Důvodem návrhu ploch technické infrastruktury, které nejsou vymezeny jako zastavitelné plochy, 

je datový model metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je změna územního plánu zpracována, 

z něhož vyplývá, že navrhované plochy pro technickou infrastrukturu, které se nacházejí mimo 

zastavěné území, nemohou být vymezovány jako zastavitelné plochy.  
 

c) Navržené plochy změn v krajině 

 Plochy krajinné zeleně (K) 80 (část původně navržené plochy K 52), 81 (část původně navržených 

ploch K 49 a K 52), 87 (část původně navržené plochy K 46), 90 (část původně navržené plochy K 

46) a 108 (část původně navržené plochy K 40) jsou určeny pro realizaci lokálních biokoridorů, 

které jsou základními skladebnými prvky územního systému ekologické stability lokální 

hierarchické úrovně a jsou současně vymezeny také jako veřejně prospěšná opatření.  

 Plochy krajinné zeleně (K) 106 (část původně navržené plochy K 57) a 107 (část původně navržené 

plochy K 57) jsou určeny pro realizaci navržených pásů liniové krajinné zeleně, které by kromě své 

primární ekostabilizační funkce měly současně plnit také funkci protierozní a protipovodňové 

ochrany území. 
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 Plochy krajinné zeleně (K) 109 (část původně navržených ploch P 35 a TE 78), 110 (část původně 

navržené plochy P 36), plocha sídelní zeleně (Z*) 111 (část původně navržené plochy P 36) a 

plocha krajinné zeleně (K) 127 (část původně navržených ploch P 34 a TE 77) jsou určeny pro 

realizaci chybějících nebo nefunkčních částí regionálního biokoridoru 1540, který je základním 

skladebným prvkem územního systému ekologické stability regionální hierarchické úrovně a je 

současně vymezen také jako veřejně prospěšné opatření.  

 Všechny výše uvedené plochy již byly navrženy v dosud platném územním plánu, ale byly 

označeny jinými čísly, u části ploch došlo ke změně jejich původně navrženého funkčního využití. 

Původně navržené/vymezené plochy č. 34, 35, 36, 40, 46, 49, 52, 57, 77 a 78 byly z řešení 

územního plánu vypuštěny. 

 Uvedená fragmentace původně navržených ploch 34, 35, 36, 40, 46, 49, 52, 57, 77 a 78 na dílčí 

segmenty vzešla z datového modelu metodiky Sjednocení HKH, nad nímž je změna územního 

plánu zpracována. Tam kde dochází k prolínání původně navržené funkce (zde krajinná zeleň [K]) 

např. s technickou infrastrukturou – vodní hospodářství [TV]), jsou vzájemné překryvy vymezeny 

jako samostatné plochy a zbývající vzniklé (fragmentované) plochy jsou označeny novými čísly.  

 Tyto plochy nejsou novými požadavky na zábor půdního fondu.  
 

d) Vymezené plochy územních rezerv 

 Převažující část původně navržené plochy BI 7 je změnou územního plánu vymezena jako plocha 

územní rezervy BI 95.  

 Severní část původně navržené plochy BI 6 a TE 78 je změnou územního plánu vymezena jako 

plocha územní rezervy BI 105.  

 Severovýchodně od nově vymezené územní rezervy BI 95 je vymezena další nová územní rezerva 

pro individuální bydlení BI 94, která je novým koncepčním záměrem případného budoucího 

rozvoje obytné zástavby. Tato plocha byla v platném územním plánu dosud vymezena jako plocha 

zemědělská (Z). 

 Plochy územních rezerv nejsou zastavitelné a nejsou určeny k zastavění a rovněž nejsou novými 

požadavky na zábor půdního fondu. Z uvedeného důvodu nejsou v dalším textu bilancovány.  

 

2. Nově vymezené koridory  

 Změnou územního plánu nejsou vymezeny žádné koridory. 

 

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 vyhlášky č. 271/2019 Sb. se údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) 

až g) se předkládají formou tabulky uvedené v příloze k této vyhlášce jako tabulka 2 (viz níže).  

Poznámka: Plochy 88, 98, 115, 116, 123, 125 a 131 uvedené v této tabulce nejsou zemědělským půdním 

fondem a jejich zastoupení v tabulce je pouze formální z důvodu zachování celkového výčtu řešených ploch. 

Vymezené plochy územních rezerv č. 94, 95 a 105 v tabulce uváděny nejsou. 
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Tab. B.24: Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu změny územního plánu 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití Souhrn výměry 
záboru (ha) 26 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha)27 

I. II. III. IV. V. 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

82 Plochy bydlení individuálního (BI) 0,5010 0,0000 0,0000 0,4940 0,0070 0,0000 

83 Plochy bydlení individuálního (BI) 0,3340 0,0000 0,0000 0,3340 0,0000 0,0000 

84 Plochy bydlení individuálního (BI) 0,4935 0,0000 0,0000 0,0000 0,4935 0,0000 

85 Plochy rodinné rekreace (RI)  0,8746 0,0000 0,0000 0,0000 0,8746 0,0000 

86 Plochy bydlení individuálního (BI) 0,4815 0,0000 0,0000 0,4815 0,0000 0,0000 

88 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

89 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0899 0,0000 0,0000 0,0899 0,0000 0,0000 

91 
Plochy občanského vybavení – 
veřejná pohřebiště a související 
služby (OH) 

0,0343 0,0343 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

92 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0252 0,0000 0,0000 0,0000 0,0252 0,0000 

93 Plochy bydlení individuálního (BI) 1,6215 0,0000 0,0000 0,0000 1,6215 0,0000 

96 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

97 Plochy rodinné rekreace (RI) 0,5307 0,0000 0,0000 0,0000 0,5307 0,0000 

98 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

99 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,1950 0,0000 0,1950 0,0000 0,0000 0,0000 

100 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,1100 0,0000 0,0000 0,1100 0,0000 0,0000 

101 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0688 0,0000 0,0000 0,0688 0,0000 0,0000 

104 
Plochy občanského vybavení – 
tělovýchova a sport (OS) 

0,3716 0,0000 0,0000 0,0000 0,3716 0,0000 

115 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

116 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

118 
Plochy veřejných prostranství s 
převahou zpevněných ploch (PV) 

0,1651 0,0000 0,0000 0,0000 0,1651 0,0000 

120 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0185 0,0185 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

123 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

125 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

128 
Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) 

0,0356 0,0000 0,0000 0,0356 0,0000 0,0000 

130 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,2232 0,0000 0,0000 0,1738 0,0495 0,0000 

131 
Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 Dílčí součet 6,1740 0,0528 0,1950 0,4781 4,1387 0,0000 

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY 

80 Plochy krajinné zeleně (K) 0,2205 0,2205 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

81 Plochy krajinné zeleně (K) 1,7521 0,7343 0,9514 0,0664 0,0000 0,0000 

87 Plochy krajinné zeleně (K) 0,5531 0,3200 0,2091 0,0000 0,0240 0,0000 

90 Plochy krajinné zeleně (K) 0,4521 0,0000 0,4521 0,0000 0,0000 0,0000 

102 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,5951 0,0000 0,0000 0,5951 0,0000 0,0000 

                                                           
26 Jedná se pouze o celkovou výměru pozemků, které jsou zemědělským půdním fondem. Do této výměry nejsou započítány ostatní, stavební 

nebo lesní pozemky. 
27 V případě, že je na ploše nebo koridoru evidováno více tříd ochrany, odhad záboru se uvede pro každou třídu zvlášť 
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Tab. B.24: Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu změny územního plánu - pokr 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití Souhrn výměry 
záboru (ha) 28 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha)29 

I. II. III. IV. V. 

103 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0101 0,0000 0,0101 0,0000 0,0000 0,0000 

106 Plochy krajinné zeleně (K) 0,5032 0,0000 0,0000 0,1310 0,3722 0,0000 

107 Plochy krajinné zeleně (K) 0,1887 0,0000 0,0339 0,0000 0,1548 0,0000 

108 Plochy krajinné zeleně (K) 0,4300 0,0000 0,0000 0,1946 0,2354 0,0000 

109 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0791 0,0000 0,0000 0,0000 0,0791 0,0000 

110 Plochy krajinné zeleně (K) 0,1386 0,0000 0,0000 0,1386 0,0000 0,0000 

111 Plochy sídelní zeleně (Z*) 0,1163 0,0000 0,0000 0,1163 0,0000 0,0000 

112 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0181 0,0000 0,0000 0,0181 0,0000 0,0000 

113 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,6114 0,0000 0,1011 0,0777 0,4326 0,0000 

114 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,1892 0,0000 0,0000 0,1892 0,0000 0,0000 

117 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,2932 0,0000 0,0000 0,0000 0,2932 0,0000 

119 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,1034 0,1034 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

124 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,1233 0,0000 0,0000 0,0059 0,1174 0,0000 

126 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0417 0,0000 0,0417 0,0000 0,0000 0,0000 

127 Plochy krajinné zeleně (K) 0,5711 0,0000 0,0000 0,5711 0,0000 0,0000 

129 
Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) 

0,0134 0,0000 0,0000 0,0134 0,0000 0,0000 

132 
Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) 

0,0394 0,0000 0,0000 0,0394 0,0000 0,0000 

 Dílčí součet 7,0431 1,3782 1,7994 2,1568 1,7087 0,0000 

KORIDORY 

- - - - - - - - 

 Dílčí součet - - - - - - 

 CELKOVÝ SOUČET 13,2171 1,4310 1,9944 2,6349 5,8474 0,0000 

 

Tab. B.24: Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu změny územního plánu – pokr. 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití 

odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace 
o existenci 

závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace o exi-
stenci staveb k  

ochraně pozemku 
před erozní  

činností vody 

Informace 
podle ustano-
vení § 3 odst. 

1 písm. g) 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

82 Plochy bydlení individuálního (BI) 0,0000 - - - - 

83 Plochy bydlení individuálního (BI) 0,0000 - - - - 

84 Plochy bydlení individuálního (BI) 0,0000 - - - - 

85 Plochy rodinné rekreace (RI)  0,0000 - A - - 

                                                           
28 Jedná se pouze o celkovou výměru pozemků, které jsou zemědělským půdním fondem. Do této výměry nejsou započítány ostatní, stavební 

nebo lesní pozemky. 
29 V případě, že je na ploše nebo koridoru evidováno více tříd ochrany, odhad záboru se uvede pro každou třídu zvlášť 
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Tab. B.24: Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu změny územního plánu – pokr. 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití 

odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace 
o existenci 

závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace o exi-
stenci staveb k  

ochraně pozemku 
před erozní  

činností vody 

Informace 
podle ustano-
vení § 3 odst. 

1 písm. g) 

86 Plochy bydlení individuálního (BI) 0,0000 - A - - 

88 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0000 - A - - 

89 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0000 - A - - 

91 
Plochy občanského vybavení – 
veřejná pohřebiště a související 
služby (OH) 

0,0000 
- - - - 

92 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0000 - - - - 

93 Plochy bydlení individuálního (BI) 0,0000 - A - - 

96 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0000 - A - - 

97 Plochy rodinné rekreace (RI) 0,0000 - - - - 

98 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0000 - A - - 

99 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0000 
- - - - 

100 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0000 
- - - - 

101 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0000 
- - - - 

104 
Plochy občanského vybavení – 
tělovýchova a sport (OS) 

0,0000 
- - - - 

115 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 - A - - 

116 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 - A - - 

118 
Plochy veřejných prostranství s 
převahou zpevněných ploch (PV) 

0,0000 
- A - - 

120 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0000 
- - - - 

123 Plochy dopravní infrastruktury (D) 0,0000 - A - - 

125 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 - - - - 

128 
Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) 

0,0000 
- - - - 

130 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 - - - - 

131 
Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) 

0,0000 
- A - - 

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY 

80 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0000 - - - - 

81 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0000 - A - - 

87 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0000 - A - - 

90 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0000 - A - - 

102 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 - A - - 

103 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0000 
- A - - 

106 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0000 - A - - 

107 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0000 - A - - 

108 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0000 - A - - 

109 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0000 - A - - 
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Tab. B.24: Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu změny územního plánu – pokr. 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití 

odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace 
o existenci 

závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace o exi-
stenci staveb k  

ochraně pozemku 
před erozní  

činností vody 

Informace 
podle ustano-
vení § 3 odst. 

1 písm. g) 

110 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0000 - A - - 

111 Plochy sídelní zeleně (Z*) 0,0000 - - - - 

112 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 - A - - 

113 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0000 
- A - - 

114 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 - A - - 

117 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 - A - - 

119 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0000 
- A - - 

124 Plochy technické infrastruktury (T*) 0,0000 - A - - 

126 
Plochy technické infrastruktury – 
vodní hospodářství (TV) 

0,0000 
- A - - 

127 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0000 - -- - - 

129 
Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) 

0,0000 
- A - - 

132 
Plochy technické infrastruktury – 
energetika (TE) 

0,0000 
- A - - 

KORIDORY 

- - - - - - - 

Σ  Celkový součet 0,0000     

 

b) Obsahové náležitosti uvedené pod písmeny h) a i) 

h) Údaje o dotčení sítě účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků a sítě polních cest navrhovaným řešením 

 Navrhovaným řešením změny územního plánu nedojde k dotčení sítě účelových komunikací 

sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků ani k dotčení sítě polních cest.  

 

i)  Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější podle § 5 odst. 1 zákona 

V ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

je uvedeno: „Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména neza-

stavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách staveb-

ních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a 

zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno 

zejména a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové 

poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, b) odnímat jen nejnutnější plochu země-

dělského půdního fondu, c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospo-

dařování zemědělského půdního fondu, d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně 

provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění 

dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace“. 

V § 5 téhož zákona je uvedeno: „Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plá-

novací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně 

plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany (§ 4), 
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navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a 

ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 

důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 

řešením“. 

Navržené řešení vychází také z ustanovení § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), kterými jsou nastaveny cíle územního plánování. 

 Navržené řešení změny č. 1 ÚP Kostelec u Holešova vytváří v souladu s výše uvedenými předpisy 

předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel. Udržitelný rozvoj území je tedy nutné brát rovněž jako zákonem chráněný obecný zájem. 

Návrh změny územního plánu řeší dané území soustavně a komplexně, ve všech oblastech s cílem 

dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Nemůže 

tedy upřednostňovat jednotlivé předměty veřejného zájmu, ale musí se zabývat všemi rovnocenně a 

zájmy musí být vyvážené. 

 Podrobné odůvodnění navrženého řešení je uvedeno v předcházejícím pododdílu a) Obsahové 

náležitosti uvedené pod písmeny a) – g) (viz výše). 

 Změna územního plánu navrhuje řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních chráněných 

obecných zájmů nejvyváženější a tedy nejvýhodnější (viz text výše). Řešení změny ÚP tedy 

naplňuje požadavky zákona o ochraně ZPF a stavebního zákona. 

 V následující tabulce je ve smyslu výše uvedeného § 4, písm. a) vyhodnoceno, zda navrženým 

řešením dojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových 

poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací, a to v podrobnosti zpracovávané 

dokumentace, tj. územního plánu (viz ustanovení § 43 odst. 3 platného stavebního zákona), tzn., že 

toto vyhodnocení není vztahováno na jednotlivé navazující pozemky, neboť by se jednalo podrob-

nost regulačního plánu, který je stejně jako územní plán druhem územně plánovací dokumentace, 

ale na jednotlivé navazující plochy. Zajištění (právního a fyzického) přístupu na konkrétní zbylé 

související nebo navazující plochy (plocha vždy sestává minimálně z jednoho nebo více pozemků) 

vzniklé vymezením či budoucí realizací zastavitelných ploch, není předmětem řešení územního 

plánu. Územní plán stanovuje podmínky pro využití ploch. Zajištění podmínek (právního) přístupu 

na konkrétní pozemky je v kompetenci katastrálního zákona, přičemž podmínky pro organizaci a 

využívání zemědělských pozemků řeší pozemková úprava nebo územní rozhodování. Územní plán 

se nezabývá vlastnickými vztahy ani jednotlivými (konkrétními) uživateli zemědělských pozemků 

(které jsou navíc v čase proměnlivé). 

Požadavek „co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu“, jehož přesný 

význam není definován v žádném právním předpisu, lze dovozovat jako požadavek „na minima-

lizaci územních bariér s cílem zajištění maximální efektivity využívání ZPF“. To však neznamená, 

že by mělo řešení územního plánu rezignovat např. na vytvoření podmínek pro udržitelné hydro-

logické a odtokové poměry nebo ekologizaci krajiny či zvýšení její prostupnosti. Proto jsou 

platným územním plánem vytvářeny podmínky pro zlepšení současného, dlouhodobě neudrži-

telného stavu, který dosud přetrvává také v důsledku dotační politiky preferující vybrané druhy 

plodin (např. kukuřice nebo řepka), jejichž pěstování má negativní vliv na zvyšování a urychlování 

vodní i větrné eroze, která se silně projevuje prakticky v celém řešeném území. Tak aby došlo ke 

skutečnému zlepšení stávajícího, v mnoha případech neutěšeného stavu, musí dojít k realizaci 

konkrétních opatření v území. Stále totiž přetrvává velmi intenzivní využívání zemědělské půdy 

s cílem maximalizace zisků. Nadále přetrvává trend tento princip nijak neměnit, a naopak udržet 

stávající stav co nejdéle přestože aktuální způsob obhospodařování není na mnoha místech v 

souladu se zásadami Standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) - viz 

také zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění. Tato zjevná skutečnost však bohužel 

zůstává poněkud stranou pozornosti příslušných dozorových orgánů. I proto zde zůstává stále 

zaorána celá řada původních polních cest a tam, kde by měla být vytvořena protierozní opatření, 

zůstávají zachovány obrovské hony orné půdy, které lze právě pro jejich velikost a celistvost 
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výhodně obdělávat velkou zemědělskou technikou. Změnou územního plánu není nijak dotčena 

koncepce navržená v platném územním plánu. 

 Vlastní odnímání ploch zemědělského půdního fondu (uvedené pod písm. b) citovaného paragrafu 

4) není předmětem řešení územního plánu, ale je součástí navazujících (stavebně) správních řízení.  

 Co se týká požadavku uvedeného pod písm. c) citovaného paragrafu 4, změnou územního plánu 

nejsou navrženy žádné takové směrové a liniové stavby, které by zásadně ztěžovaly 

obhospodařování zemědělského půdního fondu. Rozhodování v území bude i nadále prováděno na 

základě podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím, které jsou uvedeny ve výrokové části 

územního plánu, tj. v kapitole 6 textové části A.1. Územní plán. 

 Požadavky uvedené pod písm. d) citovaného paragrafu 4 nejsou předmětem řešení územního plánu 

ani jeho změny.  

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že by realizací navržené plochy občanského vybavení – veřejná 

pohřebiště a související služby (OH) 91, určené k rozšíření hřbitova, mělo dojít k záboru 

vysokobonitního zemědělského půdního fondu zařazeného do I. třídy přednosti v ochraně půd o 

výměře 0,0343 ha. Nově vymezená plocha OH 91 je však pouze zmenšenou plochou vzniklou 

redukcí původní plochy OH 68. Původně navržená/vymezená plocha č 68 byla z řešení územního 

plánu vypuštěna. Změnou územního plánu není v této ploše požadován nový zábor ZPF nad rámec 

platného územního plánu. 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že by realizací navržené plochy technické infrastruktury – vodní 

hospodářství (TV) 120, určené pro realizaci výtlaku splaškových vod, mělo dojít k záboru 

vysokobonitního zemědělského půdního fondu zařazeného do I. třídy přednosti v ochraně půd o 

výměře 0,0185 ha. Nově vymezená plocha TV 120 je však pouze zmenšenou plochou vzniklou 

redukcí původní plochy TV 73. Původně navržená/vymezená plocha č 73 byla z řešení územního 

plánu vypuštěna. Změnou územního plánu není v této ploše požadován nový zábor ZPF nad rámec 

platného územního plánu. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že by realizací navržené plochy 

technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 99, určené pro realizaci stoky splaškové 

kanalizace, mělo dojít k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu zařazeného do II. 

třídy přednosti v ochraně půd o výměře 0,1950 ha. Nově vymezená plocha TV 99 je však pouze 

zmenšenou plochou vzniklou redukcí původní plochy TV 76. Původně navržená/vymezená plocha 

č 76 byla z řešení územního plánu vypuštěna. Změnou územního plánu není v této ploše požadován 

nový zábor ZPF nad rámec platného územního plánu. Z označení (názvu) nově navrže-

ných/vymezených zastavitelných plochy TV 120 a 99, které jsou určeny pro realizaci liniové 

technické infrastruktury (liniové sítě technického vybavení) je navíc patrné, že jejich realizací 

nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, neboť se jedná o podzemní stavby, a po jejich 

realizaci budou dotčené plochy zemědělského půdního fondu uvedeny zpět do původního stavu. 

Zábor zemědělského půdního fondu je tedy pouze hypotetický. 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že by realizací navržených nezastavitelných ploch krajinné 

zeleně, sídelní zeleně a technické infrastruktury mělo dojít k záboru vysokobonitního zeměděl-

ského půdního fondu zařazeného do I. třídy přednosti v ochraně půd o výměře 1,3782 ha a 

zemědělského půdního fondu zařazeného do II. třídy přednosti v ochraně půd o výměře 1,7994 ha.  

 Plochy určené k realizaci prvků ÚSES a pásů liniové krajinné zeleně jsou pouze zpřesněním 

koncepce platného územního plánu a všechny zde nově navržené/vymezené plochy krajinné zeleně 

(K) a plochy sídelní zeleně (Z*) již byly předmětem stávajícího řešení. Změnou územního plánu 

došlo pouze k jejich dílčím úpravám a změně označení. Z označení (názvu) nově navržených 

(vymezených) nezastavitelných ploch technické infrastruktury (T*, TV a TE), které jsou určeny pro 

realizaci liniové technické infrastruktury (liniové sítě technického vybavení) je navíc patrné, že 

jejich realizací nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, neboť se jedná o podzemní stavby, 

a po jejich realizaci budou dotčené plochy zemědělského půdního fondu uvedeny zpět do 

původního stavu. Zábor zemědělského půdního fondu je tedy pouze hypotetický. Převážná většina 

výše uvedených ploch navíc již byla bilancována (a jejich zábor odsouhlasen) v platném územním 

plánu – podrobně viz také výše tabulka B.23: Přehled navržených ploch. 
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Tab. B.25: Vyhodnocení způsobu dotčení ZPF návrhem jednotlivých ploch  

Číslo 
plochy 

Druh/účel 
navržené plochy 

s rozdílným 
způsobem využití 

Index 
plochy 

Na navrženou 
plochu bez-
prostředně 

navazují 
plochy ZPF 

Dojde k 
narušení 

organizace 
(zásahu do 
stávajících 
ploch) ZPF 

Dojde ke ztí-
žení obhos-
podařování 
navazujících 
ploch ZPF 

Dojde k na-
rušení hydro-
logických a 
odtokových 

poměrů 

Dojde k na-
rušení sítě 

zemědělských 
účelových 

komunikací 

Lze zvolit jiné 
řešení s ohle-

dem na 
organizaci a 
požadavky 
záboru ZPF 

   Ano / Ne / Částečně 

80 
Plochy krajinné 
zeleně 

K A N N N N N 

81 
Plochy krajinné 
zeleně 

K A N N N N N 

82 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI N N N N N N 

83 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI N N N N N N 

84 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI N N N N N N 

85 
Plochy rodinné 
rekreace 

RI N N N N N N 

86 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI N N N N N N 

87 
Plochy krajinné 
zeleně 

K A N N N N N 

88 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D A N N N N N 

89 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D A N N N N N 

90 
Plochy krajinné 
zeleně 

K A N N N N N 

91 

Plochy občan-
ského vybavení – 
veřejná pohřebiště 
a související služby 

OH N N N N N N 

92 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D N N N N N N 

93 
Plochy bydlení 
individuálního 

BI A N N N N N 

94 
Plochy bydlení 
individuálního – 
územní rezerva 

BI N N N N N N 

95 
Plochy bydlení 
individuálního – 
územní rezerva 

BI N N N N N N 

96 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D A N N N N N 

97 
Plochy rodinné 
rekreace 

RI N N N N N N 

98 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D N N N N N N 

99 
Plochy technické 
infrastruktury – 
vodní hospodářství 

TV A N N N N N 

100 
Plochy technické 
infrastruktury – 
vodní hospodářství 

TV N N N N N N 
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Tab. B.25: Vyhodnocení způsobu dotčení ZPF návrhem jednotlivých ploch – pokr.  

Číslo 
plochy 

Druh/účel 
navržené plochy 

s rozdílným 
způsobem využití 

Index 
plochy 

Na navrženou 
plochu bez-
prostředně 

navazují 
plochy ZPF 

Dojde k 
narušení 

organizace 
(zásahu do 
stávajících 
ploch) ZPF 

Dojde ke ztí-
žení obhos-
podařování 
navazujících 
ploch ZPF 

Dojde k na-
rušení hydro-
logických a 
odtokových 

poměrů 

Dojde k na-
rušení sítě 

zemědělských 
účelových 

komunikací 

Lze zvolit jiné 
řešení s ohle-

dem na 
organizaci a 
požadavky 
záboru ZPF 

   Ano / Ne / Částečně 

101 
Plochy technické 
infrastruktury – 
vodní hospodářství 

TV A N N N N N 

102 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* A N N N N N 

103 
Plochy technické 
infrastruktury – 
vodní hospodářství 

TV A N N N N N 

104 
Plochy občan-
ského vybavení – 
tělovýchova a sport 

OS N N N N N N 

105 
Plochy bydlení 
individuálního – 
územní rezerva 

BI N N N N N N 

106 
Plochy krajinné 
zeleně 

K A N N N N N 

107 
Plochy krajinné 
zeleně 

K A N N N N N 

108 
Plochy krajinné 
zeleně 

K A N N N N N 

109 
Plochy krajinné 
zeleně 

K N N N N N N 

110 
Plochy krajinné 
zeleně 

K A N N N N N 

111 
Plochy sídelní 
zeleně 

Z* N N N N N N 

112 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* N N N N N N 

113 
Plochy technické 
infrastruktury – 
vodní hospodářství 

TV A N N N N N 

114 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* A N N N N N 

115 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* A N N N N N 

116 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* A N N N N N 

117 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* N N N N N N 

118 

Plochy veřejných 
prostranství 
s převahou 
zpevněných ploch 

PV N N N N N N 

119 
Plochy technické 
infrastruktury – 
vodní hospodářství 

TV A N N N N N 

120 
Plochy technické 
infrastruktury – 
vodní hospodářství 

TV A N N N N N 
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Tab. B.25: Vyhodnocení způsobu dotčení ZPF návrhem jednotlivých ploch – pokr.  

Číslo 
plochy 

Druh/účel 
navržené plochy 

s rozdílným 
způsobem využití 

Index 
plochy 

Na navrženou 
plochu bez-
prostředně 

navazují 
plochy ZPF 

Dojde k 
narušení 

organizace 
(zásahu do 
stávajících 
ploch) ZPF 

Dojde ke ztí-
žení obhos-
podařování 
navazujících 
ploch ZPF 

Dojde k na-
rušení hydro-
logických a 
odtokových 

poměrů 

Dojde k na-
rušení sítě 

zemědělských 
účelových 

komunikací 

Lze zvolit jiné 
řešení s ohle-

dem na 
organizaci a 
požadavky 
záboru ZPF 

   Ano / Ne / Částečně 

123 
Plochy dopravní 
infrastruktury 

D A N N N N N 

124 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* A N N N N N 

125 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* N N N N N N 

126 
Plochy technické 
infrastruktury – 
vodní hospodářství 

TV A N N N N N 

127 
Plochy krajinné 
zeleně 

K A N N N N N 

128 
plocha technické 
infrastruktury – 
energetika 

TE N N N N N N 

129 
Plochy technické 
infrastruktury – 
energetika 

TE A N N N N N 

130 
Plochy technické 
infrastruktury 

T* A N N N N N 

131 
Plochy technické 
infrastruktury – 
energetika 

TE N N N N N N 

132 
Plochy technické 
infrastruktury – 
energetika 

TE N N N N N N 

 

4.4.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Plocha technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 126 

 Navržená plocha technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 126 je určena pro realizaci 

stoky dešťové kanalizace. Z označení (názvu) uvedené plochy, která ale není vymezena jako 

zastavitelná plocha, je patrné, že její realizací nedojde k záboru pozemků určených pro plnění 

funkcí lesa (PUPFL), neboť se jedná o podzemní stavbu, a po její realizaci budou dotčené plochy 

PUPFL uvedeny zpět do původního stavu. S ohledem na potřebu gravitačního odvedení srážkových 

(dešťových) vod do nezastavěného území, nelze zvolit alternativní řešení. 

Tab. B.26: Přehled ploch s požadavkem na zábor PUPFL 

Poř. 
č 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití 
Celková 
výměra 

plochy (ha) 

Výměra 
záboru 

PUPFL (ha) 

Navržené využití 

1 
126 

Plochy technické infrastruktury – vodní 
hospodářství (TV) 

0,0879 0,0204 Stoka dešťové kanalizace 

 Σ   0,0879 0,0204  
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5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

5.1. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu 

 Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kostelec u 

Holešova. 

 Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny územního plánu bude uvedeno v samostatné 

příloze B.1. Odůvodnění územního plánu – Přílohy C, D, E v části D. Rozhodnutí o námitkách. 

 

6. Vyhodnocení připomínek 

6.1. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu 
uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu  

 Bude doplněno dle výsledků společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Kostelec u 

Holešova. 

 Vyhodnocení připomínek k návrhu změny územního plánu uplatněných v rámci společného 

jednání o návrhu změny územního plánu bude uvedeno v samostatné příloze B.1. Odůvodnění 

územního plánu – Přílohy C, D, E v části E. Vyhodnocení připomínek. 

 

6.1. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu 
uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu  

 Bude doplněno dle výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kostelec u 

Holešova. 

 Vyhodnocení připomínek k návrhu změny územního plánu uplatněných v rámci veřejného projed-

nání návrhu změny územního plánu bude uvedeno v samostatné příloze B.1. Odůvodnění územního 

plánu – Přílohy C, D, E v části E. Vyhodnocení připomínek. 

 

7. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu 
výkresů k němu připojené grafické části 

7.1. Textová část 

 Textová část Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova obsahuje celkem 178 

stran. 

7.2. Grafická část 

Grafická část Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova obsahuje celkem 11 

výkresů a 2 kartogramy. 
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Tab. B.27: Obsah grafické části Odůvodnění změny územního plánu 

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 B.2.1 Výkres širších vztahů 1 : 100 000 

2 B.2.2 A Koordinační výkres 1 : 5 000 

3 B.2.2 B Koordinační výkres 1 : 2 000 

4 B.2.3 A Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

5 B.2.3 B Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

6 B.2.4 A Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, spoje 1 : 5 000 

7 B.2.4 B Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, spoje 1 : 5 000 

8 B.2.5 A Technická infrastruktura – vodní hospodářství 1 : 5 000 

9 B.2.5 B Technická infrastruktura – vodní hospodářství 1 : 5 000 

10 B.2.6 A Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 

11 B.2.6 B Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 

12 K1 Schéma vymezení krajinných zón - 

13 K2 Schéma typů zástavby - 

 
 


