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Obec Přílepy 
769 01 Holešov 

 
 
 
       

 

              OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  č.  1/2008 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PŘÍLEPY 
 

Zastupitelstvo obce Přílepy příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon) za pouţití § 
43 odst.4, § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s  § 171 a následujících zákona 
č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, na svém zasedání dne 22.12.2008 usnesením č. 458/2008 

 
 

vydává 
                         

opatření obecné povahy č. 1/2008 - Změnu č. 1 územního plánu obce Přílepy 
 

 
 

Textová část návrhu změny (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7) je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy. 
 
Grafická část návrhu změny (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohy č.7) je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy. 
 
 

Odůvodnění 
 

A.  Postup při pořízení změny územního plánu  

Záměr na pořízení změny územního plánu vzešel z poţadavků obce. Pořízení změny územního plánu 
bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 26.9.2007 usnesením č.j. 427/2007. Rovněţ tímto 
usnesením určilo zastupitelstvo určeného zastupitele pana Rudolfa Solaře.  
Návrh zadání zpracoval Městský úřad Holešov jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
dle § 47 stavebního zákona. Pořizovatel projednal návrh zadání v souladu s § 47 odst. 2 stavebního 
zákona a na základě výsledků projednání jej ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil. Do zadání 
byl doplněn poţadavek Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství 
(stanovisko ze dne 26.11.2007 č.j. KUZL 72345/2007) na zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí lokality vyznačené v zadání jako lokalita A2 (uvaţovaná změnou jako návrhová plocha  
občanské vybavenosti - tělovýchova a sport) a v souladu se stavebním zákonem i vyhodnocení vlivů 
změny územního plánu na udržitelný rozvoj území. Upravené zadání bylo předloţeno zastupitelstvu 
obce ke schválení. Zastupitelstvo obce Přílepy schválilo zadání v předloţeném znění dne 28.1.2008. 
V zadání změny  nebylo poţadováno zpracování konceptu. 
Návrh změny územního plánu zpracoval Ing. arch. Vladimírem Dujkou na základě schváleného 
zadání. Tento návrh změny pořizovatel projednal v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona. 
Společné jednání o návrhu změny se uskutečnilo dne 25.6.2008 na Městském úřadě v Holešově. 
Ţádná ze sousedních obcí neuplatnila k návrhu připomínky. K návrhu změny bylo vydáno Krajským 
úřadem Zlínského kraje odborem ţivotního prostředí stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní 
prostředí ve fázi návrhu ze dne 21.8.2008 pod č.j. 50409/2008.  Návrh posoudil dne 9.9.2008  pod č.j. 
KUZL 55896/2008 ÚP-Dr v souladu s § 51 stavebního zákona  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu. Z hlediska širších vztahů a koordinace území neměl k návrhu 
změny připomínky. 
Řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny územního plánu spojené s veřejným 
projednáním se uskutečnilo  v souladu s § 52 stavebního zákona. Vystavení upraveného a 
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posouzeného návrhu  změny územního plánu bylo provedeno v době od 21.10.2008. do 19.11.2008. 
Veřejné jednání se uskutečnilo 19. 11. 2008 na Obecním úřadě v Přílepích. Na veřejném projednání 
nebyly podány ţádné námitky ani stanoviska ani zásadní připomínky. Ve spolupráci s určeným 
zastupitelem  pořizovatel v souladu s  § 53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu. 
Na základě výsledků projednání  nebyl jiţ návrh změny upraven a v souladu s § 54 stavebního zákona 
byl předloţen zastupitelstvu obce k vydání. 
 
 
Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7)  
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 
 
Grafická část odůvodnění (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7) je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy. 
 
 

B. Vyhodnocení  souladu návrhu změny dle § 53  odst. 4 a 5 stavebního zákona 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu dle § 53 odst.4 a 5 stavebního zákona 
následovně: 

 
1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 
Politika územního rozvoje ČR byla schválena usnesením vlády ČR č.561 dne 17.5.2006. Z Politiky 
územního rozvoje  nevyplývají pro řešení   změny ţádné konkrétní poţadavky.  
Správní území obce je řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK), které byly 
vydány zastupitelstvem kraje dne 10. 9. 2008 usnesením ZK č. 0761/Z23/08.Z uvedených ZÚR 
nevyplývají pro řešené lokality ţádné poţadavky na  zapracování. Změna územního plánu je v 
souladu s vydanými ZÚR ZK. 

  
 

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 
Návrh změny územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Návrh   respektuje 
architektonické  a urbanistické hodnoty v území.  
 
      

3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 
Návrh  změny územního plánu je zpracován v souladu s poţadavky stavebního zákona, vyhlášky 
č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na 
vyuţívání území. 

 
 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky řešení rozporů 
Návrh změny územního plánu byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle 
zvláštních právních předpisů.  
Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst.6 správního řádu             
při projednávání návrhu územního plánu  nebyly řešeny. 
Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, 
které se uskutečnilo dne 25.6. 2008. K návrhu byla podána následující stanoviska: 
 

dotčený orgán stanovisko dotčeného orgánu vyhodnocení 

ČR - Ministerstvo 
obrany  
Vojenská ubytovací 

ČR MO…vydává následující stanovisko: 
- upozorňujeme, ţe celé katastrální území 
obce 

- Ochranné pásmo 
radiolokačního zařízení 
je ve schváleném 
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a stavební správa 
Brno 
3.7.2008 

se nachází v ochranném pásmu 
radiolokačního zařízení, proto případná 
výstavba větrných elektráren můţe být 
omezena a musí být nutně předem 
projednána s VUSS Brno. 
- poţadujeme projednat vţdy předem 
výstavbu všech výškových staveb nad 30m 
z důvodu ochrany  zájmů vojenského 
letectva. 
Dále v řešené lokalitě na správním území 
Přílepy neevidujeme ţádné vojenské 
objekty ani zařízení, proto nemá vojenská 
správa k návrhu změny č. 1 ÚPO 
připomínek. 
Ţádáme, aby ve zpracované ÚPD obce 
byly zohledněny uvedené územní zájmy 
MO ČR. 

zadání jiţ uvedeno jako 
limit v území. Změnou 
územního plánu nejsou 
řešeny plochy pro 
výstavbu větrných 
elektráren. Poţadavek 
na projednání všech 
výškových staveb nad 
30m s VUSS nelze řešit 
v rámci územního 
plánování ale v rámci 
příslušného stavebně 
správního řízení. 

 

Městský úřad 
Holešov 
Masarykova 628, 
769 01 Holešov 
7.7.2008 

Koordinované stanovisko 
vodohospodářské zájmy: 
bez připomínek 
 
odpadové hospodářství: 
bez připomínek 
 
ochrana přírody a krajiny: 
…..podle § 77 odst. 2 písm.j) v souvislosti s 
§ 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny poţaduje pro 
lokalitu B22 a Ot 4 posouzení vlivu stavby 
na krajinný ráz. 
 
 
 
 
 
 
 
ochrana lesního půdního fondu a 
hospodaření v lesích: 
bez připomínek 
 
silniční správní úřad: 
bez námitek 
 
ochrana státní památkové péče: 
bez námitek. 
Území  obce Přílepy je třeba povaţovat za 
území s archeologickými nálezy ve smyslu 
§22 zákona č. 20/1987 Sb.,o státní 
památkové péči. Při zemních pracích je 
tedy nutno dodrţet ustanovení výše 
citovaného zákona o státní památkové 
péči.  

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- Nahrazeno zápisem ze 

dne 28.8.2008: 
Podmínky ochrany 
krajinného rázu  v 
lokalitě Ot4 jsou řešeny 
v návrhu změny v 
kapitole 6.4. Základní 
podmínky ochrany 
krajinného rázu. 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
- Uvedenou připomínku 

nelze řešit v rámci 
územního plánování ale 
aţ v příslušném 
stavebně správním 
řízení. 

 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost, 
Senovážné nám. 9, 
110 00 Praha 1 
7.7.2008 

Nemá připomínky. -  
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Ministerstvo 
životního 
prostředí,odbor 
výkonu státní 
správy VIII, 
Olomouc 
8.7.2008 

Na úseku státní správy geologie: 
v souladu s ust. zákona č. 44/1988 Sb…. 
konstatujeme, ţe na k.ú. obce nebyla 
ověřena výhradní loţiska nerostných 
surovin, která by byla ve vlastnictví České 
republiky ani jiné objekty na něţ by se 
vztahovala z horního zákona územní 
ochrana. 

-  
 
 
 
 
 
 

Krajský úřad 
Zlínského kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství 
11.7.2008 

Koordinované stanovisko 
za úsek ochrany zemědělského půdního 
fondu dle zákona č. 334/1992 Sb.: 
…Orgán ochrany přírody ZPF krajského 
úřadu nemá připomínky ve smyslu ust. § 5 
odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb. k řešené 
změně územního plánu. 

 
 
 
-  
 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu Na 
Františku 32, 110 
15 Praha 1 
16.6.2008 

Bez připomínek. V   k.ú. Přílepy se 
nenacházejí výhradní loţiska nerostných 
surovin. 

-  

Obvodní báňský 
úřad, Veleslavínova 
18, 728 03 Ostrava 
19.6.2008 

Dle  § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb. o 
ochraně a vyuţití nerostného bohatství 
(horní zákon) nemá připomínky k návrhu 
změny. 

-  

Ministerstvo 
zemědělství, 
pozemkový úřad, 
Kroměříž 
21.7.2008 

PÚ nemá námitek - 

Hasičský záchranný 
sbor Zlínského  
kraje, územní odbor 
Kroměříž 
24.7.2008 

Koordinované stanovisko 
Souhlasné stanovisko. 
Při řešení technické infrastruktury 
poţadujeme navrhnout veřejnou vodovodní 
síť v souladu s ČSN 73 0873, zejména s 
ohledem na dimenze potrubí vodovodního 
řádu pro daný účel uţívání objektů, které se 
budou v lokalitách nacházet. 

 
- 
- Poţadavek nelze v 

rámci územního 
plánování a tedy ani v 
rámci řešení 
respektovat, neboť 
konkrétní návrh veřejné 
vodovodní sítě není 
předmětem územního 
plánování. Tento 
poţadavek lze řešit v 
rámci příslušného 
stavebně správního 
řízení. 

 

 
 

 
5. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

V rámci návrhu bylo zpracováno vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu  na udrţitelný 
rozvoj pro lokalitu Ot4 (návrhová plocha občanské vybavenosti - tělovýchova a sport v zadání 
označena jako A2) neboť Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství 
vznesl ve svém stanovisku k zadání poţadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí  pro tuto lokalitu. 
Vyhodnocení vlivů  změny územního plánu lokality Ot4 na udrţitelný rozvoj území zpracoval Ing. 
arch. Vladimír Dujka a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 
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6. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (jak bylo zohledněno) 
Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství bylo 
vydáno dne 21.7.2008 č.j. KUZL 50409/2008 a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy. Ze stanoviska Krajského úřadu byla do návrhu změny zapracována podmínka  ochrany 
krajinného rázu v lokalitě Ot 4 následovně:   Předmětná plocha a stavby uvnitř této plochy  budou 
řešeny tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu širšího okolí zejména výstavbou vertikálních 
nebo horizontálních dominant a také, aby nebyl potlačen výraz památkově chráněné plochy 
zámeckého parku a dominanta přílepského zámku. Ostatní poţadavky vyplývající ze stanoviska  
nebyly zapracovány do návrhu změny neboť se jedná o podrobnost, kterou nepřísluší řešit v rámci 
územního plánování.  

 
7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 
 
Návrhem změny územního plánu jsou  v řešeném území vymezena v návaznosti na současně 
zastavěné území obce 2 nová zastavitelná území. Jedná se o návrhovou plochu individuálního  
bydlení B22 a návrhovou plochu občanské vybavenosti pro tělovýchovu a  sport Ot4. Plocha Ot4 
bylo navrţena z důvodu majetkoprávní dostupnosti obce ale  také s ohledem na funkční doplnění 
areálu přílepského zámku. Plocha bydlení B22 vyplňuje proluku mezi stávající obytnou zástavbou 
a navrţenou plochou občanské vybavenosti Ot4. Jedná se o efektivní vyuţití takto zbytkové 
plochy. K navrácení zpět do zemědělského půdního fondu jsou navrţeny dvě plochy ve východní 
části obce A4 (původně v územním plánu vymezená jako plocha pro tělovýchovu a sport)  a A5 
(původně v územním plánu vymezená jako plocha krajinné zeleně). Dále je změnou územního 
plánu řešena přeloţka stávajícího vedení vysokého napětí za účelem uvolnění navrţených ploch 
Ot4 a B22. Změnou je upřesněna hranice zastavěného území obce a upřesněno vyuţití ploch  
uvnitř zastavěného území.  
Návrh změny  územního plánu přispěje k  vytvoření podmínek pro účelné vyuţití území s cílem 
dosaţení optimálního rozvoje obce  a současně zajištění příznivých  podmínek pro ţivot v obci s 
ohledem na ochranu ţivotního prostředí a hodnot v území. 
 
 

C. Vyhodnocení projednání návrhu dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ust. § 53 odst.1 stavebního zákona 
vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu následovně: 

 
1.   Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny  ÚP: 

Nejpozději při veřejném projednání, tj. 19.11. 2008 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch           
a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Ve stanovené lhůtě nebyly podány ţádné námitky. 

 
2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu ÚP: 

Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, 
které se uskutečnilo dne 25.6.2008. Vyhodnocení stanovisek podaných  k návrhu změny v rámci 
projednávání návrhu dle § 50 stavebního zákona  je uvedeno výše. K uplatněným připomínkám v 
rámci projednání dle § 52 stavebního zákona neuplatnil ţádný dotčený orgán své stanovisko. 
 

3. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP: 
Nejpozději při veřejném projednání, tj. 19.11. mohl kaţdý uplatnit své připomínky. 

 Ve stanovené lhůtě byly podány tyto připomínky: 
 

Podavatel 
připomínky 

připomínka vyhodnocení připomínky 

Centrum 
dopravního 
výzkumu, Líšeňská 
33a, 636 00 Brno 
17.7.2008 

Bez připomínek. - 
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JMP Net, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 
657 02 Brno 
9.10.2008 

Bez připomínek. - 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, 
Šumavská 33, 612 
54 Brno 
3.11.2008 

Bez připomínek. - 

Povodí Moravy s.p., 
Dřevařská 11, 601 
75 Brno 
21.10.2008 

S realizací záměru souhlasíme. 
Upozorňujeme: 
1) Dešťové vody budou v maximální 

moţné míře uváděny do vsaku, jímány 
a vyuţívány k zálivce. Vlastníci 
pozemků jsou povinni zajistit, aby 
nedocházelo ke zhoršování odtokových 
poměrů, odnosu půdy erozní činností 
vody a dbát o zlepšování retenční 
schopnosti krajiny §27 vodního 
zákona). 

2) Správci vodního toku mohou při výkonu 
správy vodního toku uţívat pozemky 
sousedící s korytem vodního toku  a to 
u drobných vodních toků nejvýše do 
6m od břehové čáry. 

3) Realizaci nově navrţené zástavby 
podmiňujeme řádným odkanalizováním 
v souladu s § 38 vodního zákona. 

4) V územním plánu bude navrţeno 
řešení nezhoršení odtokových poměrů 
a vymezení prostorů pro potřebná 
technická opatření (k zachycení 
navýšeného povrchového odtoku). 

 

 
 
- Poţadavek nelze řešit v 

rámci územního plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
- Poţadavek je 

respektován. 
 
 
 
- Poţadavek lze řešit aţ v 

příslušném stavebně 
správním řízením. 

- Navrţeným řešením 
dojde pouze v lokalitě 
OT4 ke změně 
odtokových poměrů a ke 
sníţení retenční 
schopnosti území. Tento 
vliv bude nutno 
podrobněji vyhodnotit v 
rámci projektové 
přípravy této plochy.  

 

 
 
  
 
Poučení 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád 
podat opravný prostředek.   
 
 
 
 
 
………………………………….      ………………………………… 
Ing. Stanislav Obšívač                                                                                          Rudolf Solař   

místostarosta obce        starosta obce 
 

 
       
 

  

Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. §173 odst.1 správního řádu účinnosti 

patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky tj. 21.1 . 2009.       
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Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: 
 

1. Textová část návrhu     
2. Grafická část návrhu    
3. Textová část odůvodnění  
4. Grafická část odůvodnění  
5. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udrţitelný rozvoj území  
6. Vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí lokality Ot4 
7. Stanovisko Krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí lokality OT4 

 
 
 
 
 

Záznam o účinnosti 

Správní orgán, který změnu územního  plánu  vydal: Zastupitelstvo obce Přílepy  
Číslo jednací:                   usnesení  ZO č. 458/2008  ze dne 22.12.2008 
Datum vydání:                  22.12.2008 
Datum nabytí účinnosti:    21.1.2009   

                     
Pořizovatel:           Městský úřad Holešov, odbor územního plánování  
                              a stavebního řádu 
Jméno a příjmení: Ing. Radomír Šťastný 
Funkce                  vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
Podpis (oprávněné úřední osoby pořizovatele): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 otisk úředního razítka 

 
 


