
 

Obec Zahnašovice 
769 01 Holešov 

 
     
 

    OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  č.  1/2010  
ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZAHNAŠOVICE 

 
 

Zastupitelstvo obce Zahnašovice 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 a ve spojení s  § 188 odst. 3 stavebního zákona na svém zasedání dne 3.5.2010 
usnesením č. 3 

 
                vydává 

Změnu č. 2 územního plánu obce Zahnašovice 
 
Textová část změny (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7) je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy. 
 
Grafická část změny (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohy č.7) je nedílnou součástí tohoto 
opatření obecné povahy. 
 
 

Odůvodnění 
 

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. 
 
 

A.  Postup při pořízení změny územního plánu  

Záměr na pořízení změny územního plánu vzešel jednak  z poţadavku obce, jednak na  návrh fyzické 
osoby. Pořízení změny územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 26.3.2008 
usnesením č. 01/08/2. Dále zastupitelstvo obce  určilo určeného zastupitele pana Drahomíra Juru a 
schválilo ţádost obce o pořízení změny č. 2 územního plánu obce Zahnašovice dle § 6 odst. 1 písm. 
c) stavebního zákona.  Dne 4.6.2008 podala obec ţádost o pořízení změny Městskému úřadu 
Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu. Ţádost byla obcí doplněna 2.7.2008 o 
vymezení plochy pro výrobu. 
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. Oznámení o projednávání návrhu zadání a vystavení návrhu zadání bylo vyvěšeno na úřední 
desce obce Zahnašovice a úřední desce města Holešova v době od 21.11.2008 – 20.12.2008. 
V uvedené lhůtě byl návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí.  Návrh zadání byl jednotlivě 
zaslán dotčeným orgánům státní správy, sousedním obcím, Krajskému úřadu Zlínského kraje a obci 
Zahanšovice. Na základě výsledků projednání pořizovatel návrh zadání ve spolupráci s určeným 
zastupitelem upravil. V upraveném zadání byla vypuštěna (v důsledku  uplatněných poţadavků a 
připomínek) lokalita označená v projednávaném návrhu zadání jako lokalita A2 navrhovaná pro 
bytovou výstavbu. Vypuštění lokality A2 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2.2.2009. 
Upravené zadání bylo předloţeno zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo obce Zahnašovice 
schválilo zadání v předloţeném znění dne 16.3.2009 usnesením č. 2/09. V zadání změny  nebylo 
poţadováno zpracování konceptu. 
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Návrh změny územního plánu zpracoval Ing. arch. Vladimír Dujka na základě schváleného zadání. 
Společné jednání o návrhu změny se uskutečnilo dne 9.11.2009  na Městském úřadě v Holešově. 
Ţádná ze sousedních obcí neuplatnila k návrhu změny připomínky. Návrh posoudil dne 21.12.2009  
pod č.j. KUZL 80278/2009 ÚP-Br 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 se uskutečnilo v souladu s §52 stavebního zákona. 
Vystavení upraveného a posouzeného návrhu územního plánu bylo provedeno v době od 19.3. 2010  
do 19.4.2010 včetně. Veřejné projednání dle § 52 odst. 1 stavebního zákona se konalo dne 19.4.2010 
na obecním úřadě  v Zahnašovicích. Ve spolupráci s určeným zastupitelem  pořizovatel v souladu s  § 
53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu. Vzhledem k tomu, ţe nebyly k 
projednávanému návrhu uplatněny ţádné námitky ani připomínky nebyl jiţ návrh upravován a v 
souladu s § 54 stavebního zákona byl předloţen zastupitelstvu obce k vydání. 
 
 
 

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 (dále jen PÚR) byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 dne 
20.7.2009. Z Politiky územního rozvoje  vyplývá pro řešenou změnu respektovat rychlostní 
komunikace R49. Tato komunikace je změnou územního plánu respektována. Ţádné další 
konkrétní poţadavky z PÚR pro řešené území nevyplývají. Změna územního plánu je v souladu 
s PÚR. 
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 
ZK vyplývá pro řešené území respektovat veřejně prospěšnou stavbu PK01 R 49 Hulín – Střelná. 
Další poţadavek ZÚR ZK pro k.ú. Zahnašovice respektovat veřejně prospěšné opatření - 
regionální biokoridor Na Skále – Lipina (PU 158) se nedotýká řešených lokalit. Změnou je 
aktualizována trasa rychlostní komunikace R49 dle dokumentace pro územní řízení a stavební 
povolení poskytnuté zpracovatelem VIAPONT s.r.o. Brno. 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 v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 
Návrh změny územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Navrhovanou 
změnou nedochází k zásadní změně urbanistické koncepce platného územního plánu. 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, popřípadě s výsledky řešení 
rozporů 
Návrh změny územního plánu byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle 
zvláštních právních předpisů.  
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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 9.11.2009. Návrh změny územního plánu  je v souladu s poţadavky 
zvláštních právních předpisů. K návrhu byla podána následující stanoviska: 

       

dotčený orgán stanovisko dotčeného orgánu vyhodnocení  

Ministerstvo 
životního prostředí, 
odbor výkonu státní 
správy VIII, 
Olomouc 
26.10.2009 

Na úseku státní správy geologie: 
… na uvedeném k.ú. nebyla geologickými 
pracemi ověřena výhradní loţiska 
nerostných surovin, na která by se 
vztahovala územní ochrana. 
K projednávanému návrhu změny nemá 
MŢP na tomto úseku připomínky. 
Za úsek ochrany ZPF sdělujeme, 
ţe příslušným dotčeným orgánem na tomto 
úseku ţivotního prostředí je orgán ochrany 
ZPF KrÚ. Pro úplnost však upozorňujeme, 
ţe pokud bude předmětem řešení 
poţadavek na změnu funkčního vyuţití na 
lokalitě o výměře nad 10ha, je potřeba 
postupovat dle čl. II odst. 1 Metodického 
pokynu MŢP ČR OOLP/1067/96. V plném 
rozsahu přitom platí povinnosti pořizovatelů 
a projektantů ÚPD, které jsou jím 
stanoveny ust. 5 odst. 1 zákona o ochraně 
ZPF. 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- Poţadavek byl 

respektován. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu, Na 
Františku 32, 110 15 
Praha 1 
3.11.2009 

Neuplatňujeme ţádné připomínky. V k.ú. 
Zahnašovice se nenacházejí výhradní 
loţiska nerostných surovin. 

-  

ČR - Ministerstvo 
obrany, Vojenská 
ubytovací a stavební 
správa Brno, se 
sídlem Svatoplukova 
84, 615 00 Brno 
5.11.2009 

Řešená  lokalita  se nachází v ochranném 
pásmu radiolokačního zařízení, proto 
případná výstavba především větrných 
elektráren, výškových staveb, 
průmyslových hal, venkovního vedení vvn a 
vn, retranslačních stanic a základových 
stanic mobilních operátorů na daném 
území musí být nutně předem projednána s 
VUSS Brno. 
Ke konkrétní projednávané dílčí  změně 
výše uvedené ÚPD nemáme dalších 
připomínek. Poţadujeme, aby ve 
zpracované územně plánovací 
dokumentaci obce byly  zohledněny 
uvedené územní zájmy MO ČR. 
Dále poţadujeme projednat vţdy předem 
výstavbu výškových staveb nad 30m nad 
terénem na celém území řešené lokality 
z důvodu ochrany zájmů vojenského 
letectva. 

- OP radiolokačního 
zařízení je změnou 
respektováno  jako limit 
v území. 

- Poţadavek projednání 
uvedených staveb 
s VUSS Brno lze řešit aţ 
v příslušném stavebně    
správním řízení, rovněţ 
tak poţadavek  
projednání výškových 
staveb nad 30m.  

Krajský úřad 
Zlínského kraje, 
odbor  životního 
prostředí a 
zemědělství, T. Bati 
21, 76190 Zlín 

Koordinované stanovisko 
Za úsek ochrany ZPF: 
Ve smyslu ust. §5 odst. 2 zák. č. 334/1992 
Sb. uplatňujeme ke změně č. 2 ÚP obce 
Zahnašovice kladné stanovisko 
s připomínkou: Řešení lokality A3-Zi 1 

 
 
- Připomínka byla 

respektována. 
Pořizovatel obdrţel 
doplňující stanovisko 
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25.11.2009 bylo předloţeno k projednání orgánu 
ochrany ZPF Ministerstva ţivotního 
prostředí v souladu s čl. II Metodického 
pokynu č.j. OOLP 1067/96, jeho případné 
připomínky budou s pořizovatelem 
projednány před veřejným projednáním. 
 
3.2.2010 
Stanovisko po projednání s orgánem 
ochrany Ministerstva životního 
prostředí: 
Projednávaná změna územního plánu obce 
Zahnašovice s celkovým nárokem na 
pozemky ZPF 16.797 ha řeší v lokalitě A3 
mimo zastavěné území plochu pro izolační 
zeleň Zi1 – 16,491 ha. Zdůvodnění 
navrhovaného řešení se zabývá 
vyhodnocením na ZPF, zpracovaném dle 
příl. Č. 3 vyhl. č. 14/1994 Sb. 
Po kladném projednání výše uvedené 
změny s orgánem ochrany ZPF 
Ministerstva ţivotního prostředí, uplatňuje 
orgán ZPF ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zák. 
č. 334/1992 Sb., kladné stanovisko za 
podmínky, ţe v následujících řízeních bude 
ve smyslu ust. 4 písm. b) zákona č. 
334/1992 Sb. zábor minimalizován na co 
nejnutnější plochu zemědělského půdního 
fondu. 
 
Za úsek dopravy a silničního 
hospodářství: 
Lokalita A1 se nachází okrajově v blízkosti 
silnice II/438. Proti navrţenému způsobu 
vyuţití nemáme námitek. Případné 
poţadavky na napojení lokality novým 
přímým sjezdem ze silnice II. tř. je nutno 
řešit ve fázi DÚR resp. DSP při 
respektování podmínek ČSN (vzdálenost 
křiţovatek). 
Ostatní lokality se nedotýkají silnic II. a III. 
Třídy, proto k nim nemáme z hlediska 
dopravy ţádné připomínky. 
 
Poznámka: 
Upozorňujeme, ţe řešené území je územím 
s archeologickými nálezy a ve smyslu 
zákona  č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči,  musí být respektována jiţ od doby 
přípravy stavebních prací na území 
s archeologickými nálezy příslušná 
ustanovení citovaného zákona (ust.  § 22 
odst. 2 a další). 

Krajského úřadu  po 
projednání 
s Ministerstvem ţivotního 
prostředí ze dne 
3.2.2010, které je 
uvedeno níţe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Poţadavek se 

nevztahuje k územnímu 
plánování ale aţ 
k následujícím řízením. 
Poţadavek  byl  doplněn 
do odůvodnění. 

 
 
 
 
 
 
 
- Uvedený poţadavek se 

netýká územního 
plánování. Lze jej řešit aţ 
v příslušném stavebně 
správním řízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Poţadavek respektování 

příslušných ustanovení 
zákona o státní 
památkové péči nelze 
řešit v územním 
plánování ale aţ 
v příslušném stavebně 
správním řízení. 

 

Městský úřad 
Holešov, odbor ZP, 
Tovární 1407, 
Holešov 
2.12.2009 

Vodoprávní úřad 
Upozorňujeme, ţe plocha Vs 1 navrţená 
pro smíšenou výrobu se nachází ve 
vnitřním ochranném pásmu 2. Stupně 
vodního zdroje farmy Zahnašovice. Na 
základě rozhodnutí o stanovení pásem 

 
- Ochranné pásmo 

vodního zdroje bylo 
uvedeno jako limit 
v zadání. Podmínky 
stanovené v uvedené 
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hygienické ochrany č.j. 235/1/1704/60/89 
ze dne  7.9.1989 je nutné v tomto 
ochranném pásmu dodrţet podmínky a 
zákazy stanovené v Příloze 1 Směrnice 
Ministerstva zdravotnictví HE51/1979. 
 
Odpadové hospodářství 
Ochrana přírody a krajiny 
Ochrana lesního a půdního fondu a 
hospodářství v lesích 
Silniční správní úřad 
Bez připomínek 
 
Ochrana státní památkové péče 
Bez námitek. 
Poznámka: 
Území obce Zahnašovice je třeba 
povaţovat za území s archeologickými 
nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 
Sb. o státní památkové péči v platném 
znění. Při zemních pracích je tedy nutno 
dodrţet ustanovení výše citovaného 
zákona o státní památkové péči. 
 

směrnici lze řešit aţ 
v rámci příslušného 
stavebně správního 
řízení.   

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- Připomínku lze řešit aţ 

v příslušném stavebně 
správním řízení. 

Hasičský záchranný 
sbor Zlínského  
kraje, územní odbor 
Kroměříž, Nerudova 
450, 767 01 
Kroměříž 
2.12.2009 

Souhlasné stanovisko.  
 

- 
 
 
 

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost, 
Senovážné nám.  9, 
110 00 Praha 1 
23.11.2009 
 
Doručeno po 
termínu! 

Bez připomínek. - 

 
 

 
5. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  
      V rámci návrhu nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu  na udrţitelný rozvoj 

území neboť jej dotčený orgán v rámci projednání zadání změny nepoţadoval. 
 

6. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů nebylo vydáno.  
 

7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 
Změnou se vymezuje nové zastavitelné území - plocha smíšené výroby. Tato nová plocha výroby 
je navrţena v současně zastavěném území a navazuje na stávající plochy zemědělské výroby.  
Plocha výroby byla vymezena na základě poţadavku a vzhledem k tomu, ţe stávající územní plán 
neobsahoval ţádné rozvojové plochy výroby.  
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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 změny územního plánu následovně:  

 
1.   Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny  ÚP: 

K návrhu  změny 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 9.11.2009. Vyhodnocení stanovisek podaných  k návrhu změny v rámci 
projednávání návrhu dle § 50 stavebního zákona  je uvedeno výše.  
V rámci projednání dle § 52 stavebního zákona nebyla uplatněna ţádná stanoviska, neboť nebyly 
podány ţádné námitky a připomínky. 
 
 

3. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP: 
        

Podavatel 
připomínky 

připomínka vyhodnocení  

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR,  odbor 
přípravy staveb 
Brno, Šumavská 
33 
612 54 Brno 
26.11.2009 
 
 

K návrhu zadání změny č. 2 jsme se vyjádřili 
19.12.2008 dopisem 005529/10330/2008, 
vyjádření zůstává i nadále v platnosti. 
Našich zájmů se dotýká změna v lokalitě A3, 
kdy  je  ochranném pásmu silnice navrhována 
izolační zeleň. Protoţe je dle zpracovatele 
změny zapracována aktuální dokumentace pro 
jiţ rozestavěnou rychlostní komunikaci 
zpracovanou firmou VIAPONT s.r.o., nemáme 
připomínky. Upozorňujeme znovu, ţe je třeba 
dle ministerstva vnitra navrhnout izolační zeleň 
minimálně ve vzdálenosti vzrostlého stromu 
(záleţí na druhu navrţené dřeviny) od trvalého 
záboru pro rychlostní komunikaci R49. 
Dílčí změny ÚPD nemají vliv na stávající 
koncepci dopravy, proto konstatujeme, ţe 
k předloţenému návrhu změny nemáme 
zásadní připomínky a se změnou souhlasíme. 
Toto stanovisko nenahrazuje rezortní vyjádření 
za všechny druhy dopravy. 

- Připomínka byla 
podána v rámci  
projednání návrhu 
změny s dotčenými 
orgány. 

 
 
 
- Připomínku  nelze do 

návrhu zapracovat, 
neboť se jedná o 
podrobnost 
nepříslušející 
územnímu 
plánování. Změna 
ÚP řeší pouze 
vymezení plochy pro 
izolační zeleň. 
Navrţená plocha  pro 
izolační zeleň  vč. 
podmínek pro její 
vyuţití není  
v rozporu 
s uvedeným 
poţadavkem. 

- Konkrétní návrh  
izolační zeleně je 
moţné řešit aţ 
v  příslušné 
dokumentaci pro 
výsadbu zeleně.  

Centrum 
dopravního 
výzkumu v.v.i., 
Líšeňská 33a, 636 
00 Brno 
7.12.2009 

Katastrálním územím obce prochází plánovaná 
trasa rozestavěné rychlostní komunikace R49. 
Uplatněte poţadavky ŘSD ČR, odboru přípravy 
staveb Šumavská 33, 612 54 Brno, uvedené 
v jejich vyjádření zn. 010524/10330/2009 ze 
dne 26.11.2009. 
Výhledové zájmy námi sledované sítě 
ţelezniční, letecké a vodní dopravy nejsou 
uvedeným návrhem zadání změny dotčeny. 

- Připomínka byla 
podána v rámci  
projednání návrhu 
změny s dotčenými 
orgány. Vyhodnocení 
připomínek ŘSD viz. 
výše. 
 



 7 

 
 
 
Poučení 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění můţe dle ust. § 173 odst.1 správního řádu kaţdý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst.2 správního řádu podat opravný prostředek.
   
 
 
 
 
………………..      ………………………… 
Stanislav Molek           František Němec                            

starosta obce      místostarosta obce 
 
 
 
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: 
 

1. Textová část změny     
2. Grafická část změny    
3. Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem 
4. Grafická část odůvodnění   
 
 
 

Záznam o účinnosti 
 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Zahnašovice 
               Číslo usnesení:           3 
               Datum vydání:           3.5.2010 
               Datum nabytí účinnosti:          26.5.2010   

                     
                                                          

Pořizovatel:            Městský úřad Holešov 
              Jméno a příjmení:  Ing. Radomír Šťastný 
               Funkce:                 vedoucí odboru ÚPSŘ 
               Podpis (oprávněné úřední osoby pořizovatele: 
 
 
 
 
 
                                                              otisk úředního razítko 

 


