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A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 

 

1. Vymezení zastavěného území 

V platném Územním plánu obce (ÚPO) Zahnašovice jsou vymezeny hranice zastavěného území 

(hranice současně zastavěného území obce – stav k 31.12.2000). Lokalita označená dle zadání A1 a 

část lokality A4, řešené touto změnou se ve smyslu § 2, odst. d) zák. č. 183/2006 Sb. nachází 

v zastavěném, lokalita A3 a část lokality A4 leží mimo zastavěné území. 

 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Navrženou změnou nedochází k zásadní změně koncepce platného územního plánu. Uvnitř zasta-

věného území jsou rozšiřovány plochy určené pro výrobu. Severně a SV od Zahnašovic je navržena 

pro izolační zeleň, která je vedená paralelně s již dříve navrženou rychlostní silnicí R 49. Navržená 

změna rozvíjí přírodních hodnoty území. 

 

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

V jižní části obce je navržena plocha pro smíšenou výrobu Vs 1 (dle zadání lokalita A1). Změnou 

je vymezováno jedno nové zastavitelné území.  

Tab. A.1. Přehled nově vymezených zastavitelných ploch 

Lokalita 

(dle zadání) 

Označení plochy 

(ve změně č. 2) 
Navržený způsob využití Výměra v ha  

A 1 Vs 1 Plochy smíšené výroby 0,286 

 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

4.1. Dopravní infrastruktura 

 Plocha pro výrobu Vs 1 bude dopravně obsluhována ze silnice II/438. 

4.2. Technická infrastruktura 

 Navržená plocha pro výrobu Vs 1 bude zásobována pitnou vodou z vodovodního řadu. 

 Do doby vybudování navrženého kanalizačního systému ukončeného ČOV budou splaškové od-

padní vody z navržené plochy výroby předčišťovány v individuální domovní ČOV, která bude 

napojena na stávající jednotnou kanalizaci obce. Alternativně lze uvažovat i jímku na vyvážení. 

 Navržená plocha výroby může být napojena na STL plynovod. 

 Navržená plocha výroby bude napojena na stávající rozvody nízkého napětí.  
 

V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK) je navržen nový 

systém odkanalizování obce Zahnašovice. Stávající výusti do potoka Ludslávka budou podchyceny 

dvěma podružnými čerpacími stanicemi, vyústi do potoka Mojena budou podchyceny novou kanaliza-

cí. Výtlačné potrubí z hlavní čerpací stanice bude napojeno na stávající kanalizační sběrač průmyslové 
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zóny Holešov, jímž budou odpadní vody z obce Zahnašovice spolu s odpadními vodami z průmyslové 

zóny dále odváděny k čištění na rekonstruovanou ČOV Holešov (Všetuly). Z řešení územního plánu 

jsou vypuštěny dříve navržené kanalizační řady, jimiž měly být splaškové vody odváděny na 

navrženou ČOV Ludslavice, a které již nejsou v souladu s PRVKZK 

 

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

Severně od Zahnašovic je v ochranném pásmu navržené rychlostní komunikace R 49 navržena 

plocha izolační zeleně Zi 1. Za severním okrajem plochy Vs 1 je navržena plocha izolační zeleně Zi 2. 

Tab. A.2. Přehled navržených ploch izolační zeleně 

Lokalita 

(dle zadání) 

Označení plochy 

(ve změně č. 2) 
Navržený způsob využití Výměra v ha  

A 1 Zi 2 Izolační zeleň 0,032 

A 3 Zi 1 Izolační zeleň 17,259 

 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmí-
nek ochrany krajinného rázu 

6.1. Navržené změny ploch s rozdílným způsobem využití 

Tab. A.2. Navržené změny ploch s rozdílným způsobem využití 

Lokalita 

(dle zadání) 

Ozn. plochy 

(ve zm č. 2) 
Stav dle platného ÚPO Zahnašovice Navržená změna 

A 1 

Vs 1 
 plochy zemědělského půdního fondu 

malovýrobně obhospodařované (NPd)
1
 

 plochy smíšené výroby 

Zi 2 
 plochy zemědělského půdního fondu 

malovýrobně obhospodařované (NPd) 
 Plochy izolační zeleně 

A 3 Zi 1 

 plochy zemědělského půdního fondu 

velkovýrobně obhospodařované (NP) 

 Plochy dopravy –účelové komunikace - 

polní cesta nezpevněná (Du) 

 Vodní plochy (W) 

 Plochy izolační zeleně 

B 1 - 
 Plochy dopravy –silniční doprava a 

zařízení (Ds) 

 Plochy silniční dopravy – 

rychlostní silnice 

 

Tab. A.3. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití řešených změnou č. 2 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Označení  plochy  

1 Plochy smíšené výroby Vs 

2 Plochy izolační zeleně Zi 

3 Plochy silniční dopravy – rychlostní silnice  Ds-R49 

                                                           
1
 Označení regulativu dle platného ÚPO Zahnašovice 
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6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

1. Plochy smíšené výroby (Vs) 

Hlavní využití 

 nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny 

 částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny 

Přípustné využití 

 skladové a pomocné provozy, podniková administrativa 

 související odstavné zpevněné plochy, hromadná parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky 

 vzorkové prodejny a zařízení odbytu 

 související zařízení technické vybavenosti zajišťující obsluhu výrobních areálů a zařízení  

 plochy vnitroareálové zeleně 

 služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 

Nepřípustné využití 

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

přípustným využitím 

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

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

2. Plochy izolační zeleně (Zi) 

Hlavní využití 

 plochy liniové zeleně s ochrannou a krajinotvornou funkcí 

 pásy izolační zeleně plnící dilatační funkci mezi navzájem kolizními urbanistickými funkcemi 

Přípustné využití 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

 související vodní toky  

 malé vodní plochy do 0,1 ha 

Nepřípustné využití 

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

3. Plochy silniční dopravy-  rychlostní silnice (Ds-R49) 

Hlavní využití 

 Plochy určené pro realizaci rychlostní silnice R 49 

Přípustné využití 

 související sítě technického vybavení 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 mimo vlastní silniční těleso lze v těchto plochách umisťovat izolační pásy zeleně, související sítě 

technického vybavení včetně protihlukových opatření 

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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6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání 

Změnou se nestanovují žádné podmínky pro prostorové uspořádání. 

6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Změnou se nestanovují žádné podmínky pro ochranu krajinného rázu. 

 

7. 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 

Změnou č. 2 ÚPO Zahnašovice se vymezují tyto veřejně prospěšné stavby (VPS): 

 stoka jednotné kanalizace vedená po levém břehu potoka Mojena 

 stoka jednotné kanalizace vedená v podél místní komunikace v trati Záhumeničky až k navržené 

čerpací stanici u potoka Mojena v trati Záhumeničky 

 stoka jednotné kanalizace vedená v podél navržené místní komunikace na západním okraji obce 

k navržené čerpací stanici u silnice II/438 

 čerpací stanice na západním okraji obce u silnice II/438 

 čerpací stanice v jižní části obce při silnici II/438 u potoka Ludslávka 

 výtlačný kanalizační řad z čerpací stanice v jižní části obce při silnici II/438 u potoka Ludslávka do 

stávající jednotné kanalizace  

 výtlačný kanalizační řad z čerpací stanice na západním okraji obce u silnice II/438 do navržené 

stoky jednotné kanalizace v trati Záhumeničky 

 výtlačný kanalizační řad z čerpací stanice u potoka Mojena v trati Záhumeničky do stávajícího 

kanalizačního sběrače průmyslové zóny Holešov. 

 

Z VPS se vypouští následující stavby, uvedené v původním Návrhu regulativů územního rozvoje 

ÚPO Zahnašovice: 

 Vybudování stok jednotné kanalizace na severním, západním a jižním okraji obce 

 vybudování kanalizačního sběrače na pravém břehu potoka Ludslávky pro odvedení splaškových 

vod na ČOV Ludslavice 

 vybudování čtyř dešťových oddělovačů: DO1 a DO2 v severní části obce zaústěné do Mojeny; 

DO3 a DO4 v jižní, resp. jihozápadní části obce zaústěné do Ludslávky 

 

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Změnou č. 2 ÚPO Zahnašovice se nevymezují žádné další veřejně prospěšné stavby ani žádná 

veřejně prospěšná opatření, pro něž lze uplatnit předkupní právo. 

 

9. Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

9.1. Textová část 

Textová část změny č. 2 ÚPO Zahnašovice obsahuje celkem 5 stran. 
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9.2. Grafická část 

Grafická část změny č. 2 ÚPO Zahnašovice obsahuje celkem 6 výkresů. 

Tab. A.4. Obsah grafické části návrhu změny č. 2 ÚPO Zahnašovice 

Poř. č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 - Legenda - 

2 A.2.1 Hlavní výkres – navržená změna  1 : 5 000 

3 A.2.2 Regulace funkčních ploch  1 : 5 000 

4 A.2.3 Doprava, energetika, spoje  1 : 5 000 

5 A.2.4 Vodní hospodářství 1 : 5 000 

6 A.2.5 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 
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