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C. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území 

1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

V únoru 2008 byla zpracována dokumentace Změna č. 1 územního plánu obce Přílepy - Záměr 

plochy občanské vybavenosti – tělovýchova a sport - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, podle § 

10i a Přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 

93/2004 Sb. v platném znění (zpracovatelé: RNDr. Zuzana Kadlecová, Zlín; Arvita P spol. s r.o., Otro-

kovice). 

 

1.1. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím 

Cílem územního plánu je stanovení základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 

jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistická koncepce), uspořádání krajiny a koncepci 

veřejné infrastruktury, vymezení zastavěného území, ploch a koridorů, zejména zastavitelných ploch a 

ploch vymezených ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného 

území (plochy přestavby), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní 

rezervy a stanovení podmínek pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán v souvislostech a 

podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami 

územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. 

Předmětem posouzení vlivů změny územního plánu na životní prostředí je plocha navržená pro 

občanské vybavení – zařízení tělovýchovy a sportu, označená v zadání změna územního oplánu jako 

lokalita A2, v návrhu změna jako plocha Ot 4. 

Změna územního plánu obce Přílepy je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, tj. 

Politikou územního rozvoje České republiky schválenou usnesením Vlády české Republiky ze dne 

17.5.2006 č. 561 a Územním plánem velkého územního Zlínská aglomerace, v platném znění. 

Navržené řešení je v souladu také se strategickými a koncepčními programy Zlínského kraje: 

 Strategii rozvoje Zlínského kraje 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje  

 Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 

 Program snižování emisí a imisí Zlínského kraje 

 Koncepci a strategii ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje 

 Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji 
 

1.2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpoklá-

daný vývoj pokud by nebyl uplatněn územní plán 

a) Současný stav 

1. Základní charakteristika řešeného území 

Obec Přílepy leží 2,5 km východně od města Holešova a cca 20 km od okresního města Kroměříže, 

v blízkosti významné urbanizační a dopravní osy kroměřížského okresu: Kroměříž - Bystřice pod 

Hostýnem, která prochází ve směru JZ – SV a jejíž součástí je i město Holešov. Jižně od k.ú. Přílepy 

je připravována realizace rychlostní silnice R 49.  

Posuzovaná plocha Ot 4 leží na jihozápadním okraji obce Přílepy, mimo zastavěné území obce a je 

využívána jako velkovýrobně obhospodařovaný zemědělský půdní fond. Ploch se mírně svažuje k ji-

hozápadu. 
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2. Základní složky životní prostředí  

a) Přírodní podmínky 

  Klimaticky leží řešené území v mírně teplé oblasti a to ve variantě MT10 [podle Quitta, 1984]. 

 Podzemní vody jsou vázány na zvodnělé vrstvy sedimentů Hornomoravského úvalu. Minerální 

podzemní vody se zde nevyskytují. 

 Z hlediska půdního pokryvu jsou zde zastoupeny skupin černozemních půd (BPEJ 3.06.00). 

 Plošná kontaminace zemědělských půd není v zájmovém území dokladována. 

 Vzhledem k terénnímu reliéfu je řešené území náchylné k vodní erozí.  

 Geologický podklad území je budován usazeninami Hornomoravského úvalu . Jsou neogenního a 

kvartérního stáří. K holocenním sedimentům zde patří uloženiny údolních niv, svahových hlín, 

které vznikly na sedimentech pleistocenních. 

 Řešené území leží v geomorfologickém podcelku Holešovská plošina. Jedná se o úpatní proluviální 

nížinu. Reliéf s mírným sklonem směrem k JZ, který se pohybuje zhruba kolem 0°59´, postupně 

přechází směrem k jihovýchodu do poklesové struktury Fryštácké brázdy a severovýchodně do 

členitého terénu Lukovečské vrchoviny. 

 Z hlediska biogeografické diferenciace se zájmové území nachází v nereprezentativní přechodové 

zóně mezi bioregionem Hostýnským (3.8) a Hranickým (3.4). V zájmovém území převládá bio-

chora 2Db, okrajově zde zasahuje biochora 3RE . 

b) Ochrana přírody a krajiny 

 Zájmové území je situováno na zemědělském půdním fondu – intenzivně využívané orné půdě a  

není zde předpoklad výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 

 Na zájmovém území ani na k.ú. Přílepy není lokalizována soustava Natura 2000. Východně od 

Přílep se nachází ptačí oblast PO Hostýnské vrch, která nebude realizací záměru ovlivněna. 

 V zájmovém území ani v jeho blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu 

zákona 114/1992 Sb. v platném znění. 

 Významné krajinné prvky nejsou v zájmovém území registrovány. Charakter VKP ve smyslu dle 

§3 písm. b zákona 114/1992 Sb. má zámecká zahrada, která bezprostředně souvisí se zájmovým 

územím. 

 V zájmovém území ani v jeho blízkosti není vyhlášen památný strom. 

c) Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Místní ÚSES je zpracován v rámci platného územního plánu a to na úrovni lokálního i regionálního 

územního systému ekologické stability. Západně od zájmového území je vymezen chybějící nefunkční 

regionální biokoridor RK 1580. Navrhovaná změna se ploch ÚSES nedotkne.  

d) Vodní hospodářství 

1. Vodní toky a odtokové poměry 

Řešené území patří do povodí řeky Moravy a je odvodňováno Přílepským potokem, protékající 

západně od posuzované plochy Ot 4, který se vlévá do říčky Mojeny. Zájmové území je situováno ve 

svahu. Změnou stávající orné půdy na zpevněné plochy dojde ke změně odtokových poměrů a ke 

snížení retenční kapacity území.  

2. Zásobování vodou a odkanalizování  

Pro zajištění plnohodnotné funkce k zastavění (urbanizaci) navrženého území je nezbytná realizace 

související technické infrastruktury. Komplexní popis navrženého řešení zásobování vodou a odkana-

lizování je uveden kapitole 4. Koncepce veřejné infrastruktury v textové části A.1. Návrh změny 

územního plánu.  
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e) Ovzduší 

Základní informace o ovzduší jsou uvedeny v oddílu 3.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků 

tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území – v textové části B.1. Odů-

vodnění změny územního plánu. Řešené území nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

f) Hluk  

Zdrojem hluku v širším území je provoz na komunikaci III/49011 s intenzitou dopravy cca 2000 

vozidel za 24 hod. Posuzovaná lokalita neleží v blízkosti této komunikace. Vzhledem k minimálnímu 

zatížení hlukem z dopravy a stacionárních zdrojů není dotčená lokalita zasažena nadlimitními hladi-

nami hluku. 

g) Urbanizované plochy 

Komplexní popis navrženého řešení je uveden kapitole 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení 

zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně v textové části A.1. Návrh územního 

plánu 

h) Krajinný ráz 

Podle dokumentace Krajinný ráz Zlínského kraje (zpracovatel Arvita P spol. s r.o.) náleží řešené 

území ke krajinnému celku 2 Holešov, krajinný prostor 2.3 Přílepsko. Zájmové území je situováno 

v harmonické zemědělské krajině na pomezí zvlněné pahorkatiny a vrchoviny. Obec je velmi dobře 

zapojená do okolní krajiny, se kterou vytváří harmonický celek. Významnými charakteristikami je 

novorenesanční zámek s věží a parkem v přírodně – krajinářském stylu. Zájmové území se nachází 

v přechodové části s převažujícími znaky intenzivní agrární krajiny a volně navazuje na stávající 

plochy se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, přičemž tato hodnota je dána především chara-kterem 

sídla. Zájmové území je pohledově spojité s připravovanou realizací záměru Průmyslové zóny 

Holešov a s připravovanou rychlostní komunikací R49.  

 

b) Předpokládaný vývoj životního prostředí pokud by nebyl uplatněna změna  územního 

plánu 

 Nedojde ke zhoršení postavení řešeného území, jeho efektivita se bude dále vyvíjet směrem, který 

je vymezen v platném územním plánu. 

 I nadále bude přetrvávat deficit ploch občanského vybavení v oblasti sportovně rekreačních aktivit. 

 Nedojde ke zhoršení stávajícího životního prostředí ani k dotčení hodnot ochrany přírody a přírod-

ních zdrojů . 

 Bez podpory cestovního ruchu by byla využita pouze malá část potenciálu řešeného území v 

nabídce turistiky a v možnosti podpory této ekonomické aktivity 
 

1. Příroda a krajina  

V případě, že by nebyla uplatněna (schválena) změna územního plánu obce Přílepy, zůstává v plat-

nosti stávající územní plán. V řešeném území by nemělo dojít k žádnému negativnímu ovlivnění 

přírody a krajiny, protože značná část území je stabilizována a ekologicky cenné plochy jsou chráněny 

podle zvláštních předpisů.  

2. Krajinný ráz 

Nerealizace změny územního plánu obce Přílepy by neměla žádný negativní vliv na krajinný ráz. 

3. Půda 

V případě nerealizace změny ÚPO bude zachována primární produkční zemědělská funkce cca u 3 

ha půdy, které jsou určeny pro rozvoj občanského vybavení a plocha by byla využívány dosavadním 

způsobem.  
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1.3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně 

plánovací dokumentace významně ovlivněny. 

a) Ochrana přírody a krajiny 

Navržená změna územního plánu nebude mít negativní vliv na zájmy ochrany přírody a krajiny. 

b) Ochrana půdy 

Podle navrhované změny územního plánu bude pro realizaci záměru požadováno trvalé vynětí 

pozemků ze ZPF s příslušností do III: třídy ochrany. Zvláště chráněná zemědělská půda nebude 

dotčena. 

c) Vodní hospodářství 

Navržená změna územního plánu nebude mít negativní vliv na vodní hospodářství. 

d) Urbanizované území 

Navržený urbanistický rozvoj nebude mít zásadní vliv na struktury a organizace stávajícího území.  

e) Krajinný ráz 

Navrženým rozvojem (urbanizací) území by nemělo dojít k narušení či zhoršení stávajícího krajin-

ného rázu. Nejvýznamnějším cílem ochrany ŽP je ochrana krajinného rázu. Zájmové území se nachází 

v pohledově velmi exponované oblasti (zejména ve směru od Holešova a Martinic) a vyznačuje se 

výrazným a výjimečným krajinným rázem. 

Krajinný ráz je v zájmovém území zvláště citlivý na stavby vertikálního charakteru (zejména 

z hlediska použitých materiálů a stylů) a vytváření nových dominant. Při výstavě nového sportovního 

areálu je zvlášť důležité respektovat stávající měřítko krajiny a dbát na začlenění nových objektů 

vhodně do krajiny výsadbami zeleně apod. 

 

1.4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním 

územního plánu významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná 

území a ptačí oblasti 

Realizace změny nebude mít žádný vliv na zvláště chráněná území a ptačí oblasti. 

 

1.5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územ-

ního plánu, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodo-

bých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a zápor-

ných 

Ve změně č. 1 ÚPO Přílepy nejsou navrženy žádné varianty.  

Při srovnání se stávajícím stavem ÚPD byl identifikován nepříznivý vliv z hlediska záboru země-

dělského půdního fondu. Podle navrhované změny územního plánu bude pro realizaci záměru požado-

váno trvalé vynětí pozemků ze ZPF s příslušností do III: třídy ochrany. Zvláště chráněná zemědělská 

půda nebude dotčena. 
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Případná realizace záměru bude mít mírně nepříznivý vliv z hlediska vlivu na povrchový odtok a 

odvodnění oblasti a vlivu na krajinný ráz. Tak aby bylo narušení co nejmenší jsou navržena příslušná 

doporučující a kompenzační opatření. 

Jako příznivý vliv byl vyhodnocen vliv na rekreační využití území. 

 

1.6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 

jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení 

Ve změně č. 1 ÚPO Přílepy nejsou navrženy žádné varianty.  

Realizace záměru výstavby sportovního areálu bude mít na jedné straně kladný vliv na sociální 

rozvoj a soudržnost společenství obyvatel, na straně druhé bude mít částečně negativní vliv na některé 

složky životního prostředí. S ohledem na konkrétní lokalizaci plánovaného záměru a s přihlédnutím 

k dopravním, infrastrukturním a dalším logickým a logistickým vazbám v širším kontextu místa, se 

jeví, že budoucí kladné vlivy převáží negativní dopady do enviromentální oblasti. 

 

1.7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 

Hlavním úkolem navrženého řešení je vytvoření právního rámce pro předcházení, snižování a 

kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. 

Mezi základní priority náleží:  

 ochrana životního prostředí za podmínek tržního hospodářství a trvale udržitelného rozvoje  

 ochrana všech složek ekosystémů 

 snižování ekologické zátěže území vlivem rozvojových projektů 

 ochrana a rozvoj krajiny 

 zachování krajinného rázu 
 

Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negativních vlivů na životní 

prostředí jsou integrální součástí řešení územního plánu a jsou vyjádřené v podmínkách pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití a podmínkách prostorového uspořádání. (viz kapitola 6. Stano-

vení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového 

uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu v textové části A.1. Návrh územní-

ho plánu). 

Ve stanovených podmínkách (regulativech) pro jednotlivé plochy v zastavěném i nezastavěném 

území (bydlení, občanské vybavení, výroba, rekreace, dopravní a technická infrastruktura, přírodní 

plochy nezastavěného území, plochy ZPF ad.) je vždy uvedeno přípustné využití, nepřípustné využití, 

popřípadě podmíněně přípustné využití. V podmínkách nepřípustného využití je obligátně uváděno, že 

jsou nepřípustné všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru. Posouzení případných 

dopadů bude vždy předmětem následných správních řízení k jednotlivým stavbám nebo činnostem 

podle jejich charakteru, objemu a povahy. 

 

1.8. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí a jejich 

zohlednění při výběru řešení. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany 

životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při 

výběru variant řešení. 

V rámci zpracování zadání a následně změny územního plánu byla provedena selekce jednotlivých 

požadavků a záměrů s ohledem na jejich celospolečenský vliv, účelnost a všeobecný přínos. Jedním z 
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kriterií byla i vhodnost lokalizace vymezovaných záměrů s ohledem na geografické, ekonomické, 

politické a další podmínky řešeného území včetně dostupnosti lidských zdrojů, předpokládané 

dopravní náročnosti umístění záměrů do území. 

 

1.9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivů změny územně plánovací dokumentace na 

životní prostředí 

Nejsou navrženy žádné ukazatele pro sledování vlivů změny č. 1 ÚPO Přílepy  na životní prostředí. 

1.10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

Vyhodnocení změny č. 1 ÚPO Přílepy z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví bylo 

provedeno v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v plat-

ném znění. 

Potřeba záměru: Navržená změna vychází z požadavku obce na řešení nové plochy pro sportovní 

účely. 

Cíl záměru: Cílem je vymezení požadované plochy a stanovení základních zásad organizace 

území, postupu při jeho využití a podmínek výstavby, a to takových, aby byly vytvořeny předpoklady 

k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, se 

zvláštním zřetelem na životní prostředí a jeho ochranu.  

Potenciální rizika: Katastrální území Přílepy se nachází v pohledově velmi exponované oblasti 

(zejména ve směru od Holešova a Martinic) a vyznačuje se výrazným a výjimečným krajinným rázem. 

Navrhovaná změna nesmí mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, kdy vliv na 

životní prostředí je prezentován především zájmy ochrany přírody a krajiny. 

 

V případě, že neexistuje alternativní řešení, musí být navržena zmírňující a kompenzační opatření. 

Předpokládá se však, že vliv činností v navržené ploše určené pro sportovní zařízení bude mít lokální 

charakter, nezpůsobí nadměrnou zátěž životního prostředí, neohrozí zdraví obyvatelstva a že případné 

nepříznivé vlivy bude možné minimalizovat.  

Hodnocenou změnu č. 1 ÚPO Přílepy zpracoval ing. arch. Vladimír Dujka, Zlín, na základě schvá-

leného Zadání ÚPO Přílepy, závěrů zjišťovacího řízení Krajského úřadu Zlínského kraje a informací 

obsažených v doplňujících průzkumech a rozborech k řešené změně územního plánu obce.  

Hodnocení vlivů Změny č. 1 ÚPO Přílepy vypracovala RNDr. Zuzana Kadlecová., Zlín. podle § 

10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 

93/2004 Sb. v platném znění 

Změna č. 1 ÚPO Přílepy musí být v souladu s nadřazeným ÚPN VÚC Zlínská aglomerace, v plat-

ném znění a platnými strategickými dokumenty a koncepcemi Zlínského kraje, což bylo v rámci SEA 

hodnocení také ověřeno.  

Při posuzování rozvojové plochy bylo hodnoceno, zda nastane kladný či záporný, intenzivní či 

méně intenzivní (eventuálně zanedbatelný) vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, především 

na složky přírody a krajiny (CHKO, ZCHÚ, Natura 2000, VKP, ÚSES, přírodní park Hostýnské vrchy 

a na krajinný ráz), dále na velikost a charakter záboru ZPF, vliv na lesní porosty (PUPFL), vliv na 

podzemní a povrchové vody, vliv na veřejné zdraví (imisní a hlukové zatížení, úrazovost), vliv na 

hlavní funkce sídla, vliv na památkovou ochranu a estetické hodnoty sídla, vliv na socioekonomickou 

situaci a dopravně-technickou vybavenost obce, vliv urbanistickou strukturu a budoucí rozvoj obce. V 

rámci vyhodnocení byla předmětná rozvojová plocha podrobena hodnocení spočívající v posouzení 

kvality životního prostředí v okolí záměru před realizací, identifikace významných vlivů plynoucí z 

realizace záměru, návrhu opatření pro vyloučení či zmírnění negativních vlivů 
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V rámci plánovaných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů zjištěných 

při provádění koncepce je nutno v rámci navazujícího stupně územního plánu zajistit systém obecných 

limitů a regulativů, vyplývajících z obecně závazných zvláštních právních předpisů. V rámci jejich 

konkretizace a na základě provedeného vyhodnocení vlivů jsou pro omezení možných negativních 

vlivů na okolní prostředí byla navržena následující opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci 

všech závažných negativních vlivů na ŽP: 

 Při projektové přípravě je nutno se zaměřit na základě charakteru navrhovaných sportovních ploch 

a souvisejících parkovacích ploch na odhad počtu návštěvníků přijíždějících osobními vozy a v pří-

padě předpokládané vyšší návštěvnosti posoudit vlivy na ovzduší v rozptylové studii, vlivy hluku 

pak v hlukové studii. Umístění parkovacích ploch je vhodné navrhnout s ohledem na navazující 

plochu bydlení A1 (změna na plochy individuálního bydlení řešená změnou č. 1) co nejdále od 

předpokládané zástavby rodinnými domky. 

 Z hlediska narušení organizace ZPF je třeba koordinovat posuzovanou lokalitu A2 s lokalitou Al. 

 Změny odtokových poměrů a snížení retenční kapacity území podrobněji vyhodnotit v rámci samo-

statné odborné studie. 

 Vzhledem k lokalizaci zájmového území v pohledově exponované poloze a v bezprostřední návaz-

nosti na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu se doporučuje, aby se na již na zpracování 

projektu podílel krajinář. Konkrétní stavební řešení by mělo být posouzeno z hlediska vlivu stavby 

(staveb) na krajinný ráz v rámci územního řízení dle §12 zákona 114/1992 Sb. v platném znění. 

 

2. Vyhodnocení vlivů na území soustavy NATURA 2000 

 

V území řešeném změnou č. 1 ÚPO Přílepy ani na k.ú. Přílepy není lokalizována soustava Natura 

2000. 

 

3. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných 
sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech 

Územně analytické podklady (ÚAP) pro ORP Holešov, jehož součásti je i správní území obce 

Přílepy, dosud nebyly vypracovány. Proto bylo provedeno vyhodnocení vlivů územního plánu na stav 

a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů uvedených v § 4 odst. 1, písm. b) vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

plánovací činnosti. 

3.1. Horninové prostředí a geologie 

Podle odvozené mapy radonového rizika v měř. 1:200 000 (zpracovatelé Ústřední ústav geologický 

Praha, Uranový průzkum Liberec, Geofyzika Praha a Přírodovědecká fakulta UK Praha) se celé řešené 

území obce Přílepy nachází  ve 2. kategorii radonového rizika (střední riziko). Podrobné posouzení 

radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímá měření objemové aktivity radonu v de-

tailním měřítku, pro jednotlivé lokality a stavby, které bude provedeno v rámci navazujících stavebně 

správních řízeních. 

Návrhem řešení nedojde k dotčení dobývacích prostorů nebo ložiskových území nerostných suro-

vin. V návrhu řešení nejsou navrženy žádné nové plochy pro těžbu nerostných surovin. V lokalitách 

řešených touto změnou se nenacházejí žádné evidované sesuvy. 
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3.2. Vodní režim 

Navrženým řešením nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v území. Lokality nejsou ohrožovány 

přívalovými extravilánovými vodami, ani zde nebyla stanovena záplavová území. 

Odkanalizování jednotlivých staveb bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy. V návrhu 

změny územního plánu je navrženo odkanalizování navržených ploch B 22 a Ot 4 do stávajícího 

kanalizačního řadu splaškové kanalizace, jímž jsou odpadní vody z obce Přílepy odváděny na ČOV 

Holešov 

3.3. Hygiena životního prostředí 

Navržené plochy určená pro bydlení a občanskou vybavenost by měly být plynofikovány, takže 

jejich realizací by nemělo dojít ke zhoršování kvality ovzduší.  

Hluk ze silniční dopravy nepředstavuje v lokalitách řešených touto změnou žádný problém. Navr-

žené lokality nejsou zasaženy nadlimitní hlukovou zátěží z dopravy ani z výroby. Vlastním provozem 

navržené výstavby nedojde ke zvýšení hlukové zátěže v území. 

3.4. Ochrana přírody a krajiny 

Řešené lokality se nenacházejí v krajinářsky pohledově exponovaných polohách, kde by bylo 

reálné nebezpečí narušení krajinného rázu. Změnou nedojde k dotčení vymezených nebo navržených 

prvků územního systému ekologické stability. Nejsou navržena žádná nová protierozní opatření ani 

ochrana před povodněmi. 

Změnou nejsou navrženy žádné nové plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo plochy pro jeho 

technické zajištění. 

3.5. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)a  pozemků určených k plnění 

funkcí lesa (PUPFL) 

Realizací změny nedojde k záboru vysokobonitního ZPF, protože se navržené plochy B 22 a Ot 4 

řešené touto změnou nachází na BPEJ 3.06.00 a 3.06.10, které jsou zařazeny do III. třídy ochrany 

ZPF. V navržených plochách se nenacházejí investice do půdy. Návrhem změny nedochází k novému 

záboru ani k dotčení PUPFL. 

3.6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Navržená změna vyvolává požadavky na novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Navržené plochy budou dopravně obsluhovány ze stávajícího dopravního skeletu. Navržená technická 

infrastruktura (vodovod, kanalizace, STL plynovod) navazuje na stávající nebo již dříve navržené sítě 

technického vybavení. 

3.7. Sociodemografické podmínky 

Obec Přílepy leží východně od Holešova ve vzdálenosti cca 3 km, v blízkosti budoucí trasy 

rychlostní silnice R 49 a připravované průmyslové zóny Holešov. Nejen relativní blízkost sousedního 

Holešova, ale také krajského města Zlína, dobré dopravní spojení a poloha na úpatí Hostýnských 

vrchů, zvyšují atraktivitu obce, zejména v oblasti přetrvávající poptávky po bydlení. Navržená plocha 

občanské vybavenosti by měla saturovat požadavky na dlouhodobě deficitní sportovní zařízení, a tím i 

zajistit zvýšení standardu vybavenosti obce. 
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3.8. Bydlení  

Srovnání počtu obyvatel za uplynulých 17 let (1991-2008) ukazuje poměrně dynamický nárůst - o 

35 obyvatel (832 ob. v r. 1991, 840 ob. v r. 2001 a 867 ob. v r. 2006). To znamená, že křivka vývoje 

počtu obyvatel má dlouhodobě kladný charakter. Budoucí vývoj bude primárně záviset na migračních 

tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo imigraci do sídla. Důležitý bude i přirozený 

pohyb obyvatelstva, z nichž je nejdůležitější pracovní dojíždění nebo vyjíždění ze sídla a s tím spojené 

nároky na bydlení, a možnosti nabídky občanské vybavenosti a služeb v sídle. Důležitým faktorem 

bude případná možnost stabilizace dalších obyvatel v obci, která bude záviset na nové výstavbě 

rodinných domů nebo využití stávajícího bytového fondu, který není v současnosti obýván. Změnou č. 

1, která vychází zejména z požadavků Obce Přílepy, je uvažováno mírné navýšení ploch určených pro 

bydlení, protože těžiště změny zůstává v požadavku na vybudování sportovního areálu. Vzhledem 

k tomu, ze je uvažováno s nárůstem ploch bydlení a zvýšení nabídky sportovních ploch, může dojít 

k dalšímu kladnému ovlivnění počtu obyvatel. 

3.9. Rekreace 

Navržené změny nebudou mít žádný vliv na nárůst počtu rekreačních objektů nebo lůžkových 

kapacit. Změna může mít kladný vliv na zvýšení sportovně rekreační atraktivity území  

3.10. Hospodářské podmínky 

Navržená změna nebude mít žádný přímý vliv na ekonomický potenciál obce. 

 

4. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb v území 

4.1. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 

a) Faktory ohrožující rozvoj území 

 zhoršení kvality ovzduší 

 snížení retenční kapacity území 

 narušení krajinného rázu 

b) Návrh opatření na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 

 Aby nedocházelo ke zhoršení stavu ovzduší v případě znečištění prašnými částicemi frakce PM10, 

je nutno omezit sekundární prašnost minimalizací ploch s výskytem prašnosti a ozeleněním vol-

ných ploch.  

 Při projektové přípravě je nutno s ohledem na charakter navrhovaných sportovních ploch a souvise-

jících parkovacích ploch na odhad počtu návštěvníků a v případě předpokládané vyšší návštěvnosti 

posoudit vlivy na ovzduší v rozptylové studii, vlivy hluku pak v hlukové studii. Umístění parko-

vacích ploch je vhodné navrhnout s ohledem na navazující plochu A1 co nejdále od předpokládané 

zástavby rodinnými domky. 

 Vliv změny stávající orné půdy na zpevněné plochy, který ovlivní odtokové poměry a současně 

sníží i retenční kapacity území, bude nutno podrobně vyhodnotit v rámci projektové přípravy, na 

základě konkrétního řešení uspořádání a organizace navržené sportovní. 

 Při vlastním návrhu sportovního areálu je zcela nezbytné respektování stávajícího měřítka krajiny, 

současně je nutno dbát na začlenění nových objektů do krajiny vhodnými výsadbami zeleně apod. 
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 Vzhledem k lokalizaci zájmového území v pohledově exponované poloze a v bezprostřední návaz-

nosti na území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu se doporučuje, aby se na zpracování projektu 

podílel i specialista s krajinářským zaměřením. Konkrétní stavební řešení by mělo být posouzeno 

z hlediska vlivu stavby (staveb) na krajinný ráz v rámci územního řízení. 
 

4.2. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území 

a) Faktory oslabující možnosti rozvoje území 

 nedostatečné zastoupení vhodných sportovních ploch 

b) Návrh opatření na posílení slabých stránek řešeného území 

 návrh na změnu územního plánu s cílem vybudování sportovního areálu  
 

4.3. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 

a) Faktory zesilující možnosti rozvoje území 

a) Silné stránky 

 blízkost sousedního města Holešova a relativní blízkost krajského města Zlína 

 vhodná plocha pro realizaci navrhovaného záměru 

 dostatečná a kvalitní dopravní a technická infrastruktura 

 blízkost obce v kontextu plánované průmyslové zóny Holešov a rychlostní silnice R 49 

b) Příležitosti 

 zvýšení nabídky nových ploch pro občanské vybavení 

 vhodnost krajiny pro rekreaci, turistiku a cestovní ruch 

b) Návrh opatření na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 

 novým rozvojovým impulsem bude pro obec Přílepy připravovaná realizace průmyslové zóny 

Holešov a nadřazené dopravní infrastruktury (silnice R49) 

 realizace navržené plochy pro občanské vybavení vliv na zvyšování standardu volnočasových 

aktivit nejen vlastní Přílepy, ale také pro okolní zájmové území 

4.4. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 

Navržené řešení nebude mít negativní vliv na stávající hodnoty území. Jsou navržena opatření na 

jeho zlepšení (ochrana krajinného rázu, opatření na ZPF).  

 

5. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního 
plánování 

Navržená změna územního plánu vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 

pro soudržnost společenství obyvatel území (podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole 3. Vyhod-

nocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených 

v územně analytických podkladech – viz výše. 
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Navržené řešení vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území svým komplexním řešením účel-

ného využití a prostorového uspořádání území, jehož cílem je dosažení obecně prospěšného souladu 

veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Navržené řešení ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeolo-

gického dědictví. Současně chrání krajinu jako rovnocennou složku prostředí života obyvatel a základ 

jejich totožnosti.  

 

6. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí 

6.1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje. 

Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že řešení změny územního plánu vytváří dostatečné předpo-

klady pro budoucí vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 

a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje 

 

6.2. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjiště-

ným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného 

území, předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích. 

Navržené řešení změny územního plánu vytváří dostatečné podmínky pro předcházení zjištěným 

rizikům budoucího rozvoje při současném stavu poznání a při znalostech stávajícího území. Územní 

plán je technicky právním dokumentem a je jedním z podkladů pro následná politická rozhodování v 

území. 

Budoucí vývoj řešeného území se bude odvíjet v závislosti na globálních geopolitických, vnitropo-

litických a ekonomických podmínkách, které budou určovat jeho praktické naplňování.  
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