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B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 

 

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v úze-
mí, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

1.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území  

Obec Zahnašovice leţí JV od okresního města Kroměříţe ve vzdálenosti cca 20 km a jiţně od 

města Holešova ve vzdálenosti 1,5 km.. Řešené území k.ú. Zahnašovice leţí na jihovýchodním okraji 

kroměříţského okresu, stranou hlavních tras, na průjezdní silnici II/438. Po západním okraji katastru 

prochází silnice III/438 26. Severně od Zahnašovice je připravována realizace rychlostní silnice R 49 a 

průmyslové zóny Holešov. Plocha navrţená pro izolační zeleň navazuje na plochu navrţenou pro 

rychlostní silnici R 49, navrţená trasa kanalizačního výtlačného řadu tuto silnici protíná a pokračuje 

dále do plochy navrţené průmyslové zóny. Plochy navrhované k zastavění jsou součástí zastavěného 

území obce. Ze širších vztahů v území vyplývají pro plochy řešené změnou č. 2 Územního plánu obce 

(ÚPO) Zahnašovice poţadavky na respektování vydaných správních rozhodnutí pro rychlostní silnici 

R 49 a průmyslovou zónu Holešov. Cílem změny je zajištění ochrany proti hluku z budoucí silnice R 

49 a průmyslové zóny, změna koncepce odkanalizování a rozšíření nabídky ploch pro výrobu.  

1.2. Vyhodnocení souladu změny územního plánu s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 

Správní území obce Zahnašovice bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR 

ZK), které byly po projednání na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 10. září 2008 vydány 

usnesením ZK č. 0761/Z23/08 formou opatření obecné povahy, s nabytím účinnosti od 23.10.2008. 

Z uvedených ZÚR ZK vyplývá poţadavek na zapracování trasy rychlostní silnice R 49 (označená PK 

01), která jiţ ale je zapracována v platném ÚPO Zahnašovice. Touto změnou je pouze aktualizována 

plocha pro její realizaci v souladu s vydaným územním rozhodnutím.  

Změna č. 2 ÚPO Zahnašovice je v souladu se ZÚR ZK a současně respektuje schválené strategie a 

koncepce zpracované pro Zlínský kraj: Strategie rozvoje Zlínského kraje, Plán rozvoje vodovodů a ka-

nalizací Zlínského kraje, Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje, Program snižování emisí a 

imisí Zlínského kraje a Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje 

 

2. Údaje o splnění zadání 

Návrh změny č. 2 ÚPO Zahnašovice je zpracován v souladu se schváleným zadáním k této změně. 

V řešení návrhu změny jsou zapracovány všechny relevantní poţadavky dotčených orgánů, tj. ty, které 

přímo souvisí s předmětem změny a nevztahují se k navazujícím správním řízením. 

 

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokláda-
ných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území 

3.1. Zdůvodnění přijatého řešení 

V jiţní části obce je navrţena plocha pro smíšenou výrobu Vs 1 (dle zadání lokalita A1), která na 

jiţním a východním okraji navazuje na stávající areál zemědělské výroby. Poţadavek vychází z pod-

nětu vlastníka pozemků. Za severním okrajem plochy Vs 1 je, na základě poţadavku dotčeného orgá-

nu (DO), navrţena plocha izolační zeleně Zi 2, která by měla odstínit případné negativní vlivy z 

výroby od ploch bydlení nacházejících se SZ od navrţené plochy Vs 1.  
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Severně od obce Zahnašovice je v ochranném pásmu navrţené rychlostní komunikace R 49 navrţe-

na plocha izolační zeleně Zi 1 (dle zadání lok. A3). Hlavním důvodem je poţadavek na eliminaci pří-

padných nepříznivých vlivů z provozu silnice R 49 a průmyslové zóny Holešov na obec Zahnašovice.  

V lokalitě A4 (dle zadání) je řešena změna systému odkanalizování obce z důvodu změny odkanali-

zování obce v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a uvedení do souladu územního 

plánu obce s touto dokumentací. Změna způsobu odkanalizování nepřináší poţadavky na nové plochy. 

V lokalitě B1 (dle zadání) je v souladu s územním rozhodnutím a dokumentací pro stavební povo-

lení vymezena plocha pro realizaci stavby rychlostní komunikace R 49. Tato plocha nevyvolává nové 

poţadavky na zábor ZPF. 

3.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k roz-

boru udržitelného rozvoje území 

a) Horninové prostředí a geologie 

Podle odvozené mapy radonového rizika se řešené území obce Zahnašovice nachází ve 2. kategorii 

radonového rizika (střední riziko). Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách 

vyţaduje přímá měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku, pro jednotlivé plochy a stavby, 

které bude provedeno v rámci navazujících stavebně správních řízeních. 

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

vin. V návrhu řešení nejsou navrţeny ţádné nové plochy pro těţbu nerostných surovin. V plochách 

řešených touto změnou se nenacházejí ţádné evidované sesuvy. 

b) Vodní režim 

Navrţeným řešením nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v území. Odkanalizování jednotli-

vých staveb bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy. 

c) hygiena životního prostředí 

S ohledem na stávající obytnou zástavbu severně od řešené lokality musí být při provozování 

vlastní výrobní činnosti učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke zvyšování hluku v území a pře-

kračování maximální přípustné hladiny hluku. 

d) Ochrana přírody a krajiny 

Navrţená plocha Vs 1 se nenachází v krajinářsky pohledově exponované poloze, kde by bylo reál-

né riziko narušení krajinného rázu. Změnou nedojde k dotčení vymezených nebo navrţených prvků 

územního systému ekologické stability ani ke sníţení prostupnosti krajiny. Nejsou navrţena ţádná 

nová protierozní opatření ani ochrana před povodněmi. Navrţeným řešením v ploše Zi 1 dojde k pozi-

tivnímu ovlivnění krajinného rázu. V této ploše by měla být realizována výsadba pásu krajinné zeleně 

v délce cca 2150 m, která by měla vizuálně oddělit stávající obytnou zástavbu obce Zahnašovice od 

budoucí rychlostní silnice R 49 a navazující průmyslové zóny Holešov. Zdánlivě velká délka zeleného 

pásu reaguje na změnu krajinné matrice a prostorových vztahů v území, jimţ určuje nové měřítko 

jednak připravovaná liniová stavba silnice, jednak realizovaná dopravní a technická infra-struktura 

průmyslové zóny, která bude mít rozlohu cca 380 ha. 

e) Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)a  pozemků určených k plnění funkcí 

lesa (PUPFL) 

Realizací změny dojde k záboru vysokobonitního ZPF, protoţe se všechny navrţené plochy, se 

zanedbatelnou výjimkou v ploše Vs 1, nacházejí na BPEJ 3.02.00 a 3.03.00, které jsou zařazeny do I. 

třídy ochrany ZPF. V navrţených plochách se nenacházejí investice do půdy. Návrhem změny nedo-

chází k  záboru ani k dotčení PUPFL. 
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f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Navrţená změna nevyvolává poţadavky na novou veřejnou dopravní infrastrukturu. Plocha Vs 1, 

navrţená pro výrobu, bude dopravně obsluhována ze stávající silnice II/438. Změnou územního plánu 

dochází ke změně původní koncepce odkanalizování. Splaškové odpadní vody z obce Zahnašovice jiţ 

nebudou odváděny na navrţenou ČOV Ludslavice, ale prostřednictvím realizovaného kanalizačního 

sběrače v průmyslové zóně Holešov, do ČOV Holešov (Všetuly). 

g) Sociodemografické podmínky 

Navrţená změna nebude mít vliv sociodemografické podmínky v území.  

h) Bydlení  

Navrţená změna nebude mít přímý vliv rozvoj bydlení, ale realizace navrţeného zeleného pásu 

severně a SV od obce můţe výrazně zlepšit podmínky pro bydlení, které by jinak bylo přímo zasaho-

váno negativními vlivy z provozu rychlostní silnice a z průmyslové zóny.  

i) Rekreace 

Navrţené změny nebudou mít ţádný vliv na nárůst počtu rekreačních objektů nebo lůţkových 

kapacit.  

j) Hospodářské podmínky 

Navrţená změna nebude mít ţádný významnější vliv na ekonomický potenciál obce. 

 

4. Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a 
informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

4.1.Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

V průběhu projednávání zadání změny č. 2 ÚPO Zahnašovice nebyl vznesen poţadavek na vyhod-

nocení vlivů na udrţitelný rozvoj území. 

4.2. Informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí 

V průběhu projednávání zadání změny č. 2 ÚPO Zahnašovice nebyl vznesen poţadavek na vyhod-

nocení vlivů navrţeného řešení na ţivotní prostředí. 

 

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

5.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem MŢP č.j. OOLP/1067/96, 

jimiţ se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem 
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ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení poţadavků na zábor ZPF bude slouţit 

k posouzení předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely změny č. 2 ÚPO Zahnašovice. 

a) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ 

Plochy v území řešeném touto změnou se nachází na zemědělských půdách zařazených do BPEJ 

3.02.00 (I), 3.03.00 (II) a 3.58.00 (II). 

Pozn. V závorce za kódem BPEJ je uvedena třída ochrany ZPF dle Metodického pokynu MŢP čj. OOLP/1067/96 

Tab. B.1. Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek 

HPJ Charakteristika 

02 Černozemě degradované na spraši, středně těţké, s příznivým vodním reţimem 

03 Černozemě luţní na spraši nebo na spraši uloţené na slínu, středně těţké, s příznivým vodním reţimem 

58 
Nivní půdy glejové na nivních uloţeninách, středně těţké, vláhové poměry méně příznivé, po 

odvodnění příznivé 

 

b) Bilance lokalit navržených pro odnětí 

Tab. B.2. Podrobná bilance požadavků na zábor ploch v k.ú. Zahnašovice vyplývající ze změny č. 2 

Pocha Parc. č. 
druh 

pozem. 

Výměra 

v ha 

(zábor) 

z toho Zábor ZPF celk. 

plocha 

záboru 
HPJ 

Kl. 

Reg 

Návrh 

využ. 

Třída 

ochr. 

ZPF 
v zast. 

území 

mimo 

zast. úz 

Celkem 

v z. úz 

celkem 

mimo z. ú. 

Vs 1 

265/11 zahrada 

0,286 

0,140 

0,000 

0,140 

0,000 0,274 

02.00 3 
výrob

a 

I. 

265/8 ostatní 0,012 0,000 x x x 

265/9 zahrada 0,134 0,134 02.00, 58.00 3 I., II. 

Zi 1 

90/2 orná 

17,259 0,000 

2,516 

0,000 

2,516 

16,491 

03.00 3 

zeleň 

I. 

374/1 ostatní 0,063 0,000 x x x 

374/2 vod. pl 0,059 0,000 x x x 

101/1 orná 4,980 4,980 03.00 3 I. 

101/2 orná 0,444 0,444 03.00 3 I. 

147/18 ostatní 0,382 0,000 x x x 

111/15 ostatní 0,087 0,000 x x x 

129/1 orná 2,514 2,514 03.00 3 I. 

378 ostatní 0,033 0,000 x x x 

147/2 orná 0,193 0,193 03.00 3 I. 

379 vod. pl. 0,041 0,000 x x x 

380 ostatní 0,009 0,000 x x x 

140/3 orná 0,280 0,280 03.00 3 I. 

147/22 orná 1,634 1,634 03.00 3 I. 

147/21 orná 1,398 1,398 03.00, 02.00 3 I., I. 

147/20 orná 0,672 0,672 03.00, 02.00 3 I., I. 

150 ostatní 0,094 0,000 x x x 

149/1 orná 0,177 0,177 02.00 3 I. 

151/1 orná 1,683 1,683 02.00 3 I. 

Zi 2 265/5 ov. sad 0,032 0,032 0,000 0,032 0,000 0,032 02.00 3 zeleň I. 

Σ   17,577 0,318 17,259 0,306 16,491 16,797     

 

c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond 

vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. 
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1. Grafické znázornění záboru ZPF 

Grafické znázornění záboru zemědělského půdního fondu je označeno „Vyhodnocení požadavků na  

zábor ZPF“ v měřítku 1:5000 

2.1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch 

Údaje o rozsahu poţadovaných ploch, půdně ekologických jednotek a jejich zařazení do tříd ochra-

ny ZPF jsou obsaţeny v tabulkové části této přílohy viz výše. 

2.2. Údaje o investicích do půdy 

V k.ú. Zahnašovice byly provedeny investice do půdy, jimiţ bylo odvodnění pozemků. Navrhovaná 

změna územního plánu se těchto investic nijak nedotýká. 

2.3. Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby 

V území řešeném touto změnou územního plánu není lokalizováno ţádné zařízení zemědělské 

prvovýroby, ani zde nebyl zpracován a schválen ţádný projekt pozemkových úprav. Navrţená plocha 

Vs 1 je z jiţní a východní strany vymezována stávajícím areálem zemědělské výroby. Návrhem zněny 

nedojde k jeho narušení ani ovlivnění.  

2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny  

Navrţené plochy Vs 1 a Zi 2 řešené změnou územního plánu leţí v zastavěném území obce a jsou 

v současnosti extenzívně vyuţívány jako plochy zemědělského půdního fondu (ovocný sad). Navrţená 

plocha Zi 1 leţí mimo zastavěné území a její realizací dojde ke zmenšení velikosti honů orné půdy, ale 

nedojde k ţádnému podstatnému zhoršení podmínek obdělávání navazující okolní zemědělské půdy. 

Změnou ani nedojde ke sníţení nebo dotčení ekologické stability krajiny. 

2.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území  

Ve výkrese Širší územní vztahy platného ÚPO Zahnašovice jsou vyznačeny hranice k.ú. Zahnašo-

vice. 

2.6. Zdůvodnění navrženého řešení 

Navrţená plocha pro smíšenou výrobu Vs 1, která na jiţním a východním okraji navazuje na 

stávající areál zemědělské výroby je určena pro smíšenou výrobu a vychází z poţadavku vlastníka 

pozemků. Za severním okrajem navrţené plochy Vs 1 byla dle poţadavku dotčeného orgánu navrţena 

plocha izolační zeleně Zi 2, která by měla odstínit případné negativní vlivy z výroby od ploch bydlení 

nacházejících se SZ od navrţené plochy Vs 1.  

Severně a východně od Zahnašovic je v ochranném pásmu navrţené rychlostní komunikace R 49 

navrţena plocha izolační zeleně Zi 1. Právě připravované investiční záměry, jimiţ bude silnice R49 a 

severně od ní průmyslová zóna Holešov, budou představovat výrazně negativní zásahy do krajinné 

struktury a současně vytvoří nepřekročitelné antropogenní bariéry, sniţující, resp. znemoţňující 

prostupnost krajiny. Z těchto, ale zejména z důvodu budoucího provozu výše uvedených investic, je 

mezi budoucí plochou dopravy a obcí Zahnašovice navrţena poměrně velká plocha pro realizaci 

krajinné zeleně, která by měla být jedním z prvků systému krajinných kompenzačních opatření (v 

řešeném i širším zájmovém území), eliminujících budoucí negativní vlivy z doprava a výroby. 

S ohledem na jednoznačnou lokalizaci silnice i průmyslové zóny, nelze zvolit alternativní řešení. 

Realizací změny dojde k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu (ZPF), protoţe se 

téměř převáţná část k.ú. Zahnašovice nachází na půdách , které jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany 

ZPF. Podrobné zdůvodnění navrhovaných lokalit je uvedeno v předcházejícím textu.  

Dle poţadavku Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství, bude 

nutno v navazujících správních řízeních, ve smyslu ust. 4 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb. minimalizo-

vat zábor na co nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. Tento poţadavek je však zcela kon-

traproduktivní, protoţe plocha je navrţena pro realizaci krajinné izolační zeleně, která by měla pri-
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márně eliminovat negativní vlivy z budoucí dopravy a výroby. Coţ by nebylo moţné v případě, ţe by 

část plochy zůstala vyuţívána jako ZPF, nehledě na to, ţe tyto plochy budou extrémně zatíţeny imi-

semi ze silniční dopravy (předpokládá se cílový průjezd desítek tisíc vozidel za 24 hodin). 

2.7. Znázornění hranic a průběhu současně zastavěného a zastavitelného území, hranice 
pozemkové držby 

Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území a navrţená hranice zastavitel-

ných ploch.V Hlavním výkresu jsou zároveň znázorněny jednotlivé druhy drţby ZPF: velkovýrobně 

obhospodařované plochy a drobná drţba. 

3. Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území 

V plochách řešených změnou č. 2 ÚPO Zahnašovice se nenacházejí ţádné plochy dobývacích pro-

storů ani chráněných loţiskových území nerostných surovin. 

5.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Návrhem řešení nedojde k záboru PUPFL ani k jinému dotčení lesních pozemků. 

 

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

6.1. Textová část 

Textová část odůvodnění změny č. 2 ÚPO Zahnašovice obsahuje celkem 6 stran. 

6.2. Grafická část 

Grafická část odůvodnění změny č. 2 ÚPO Zahnašovice obsahuje celkem 5 výkresů. 

Tab. B.3. Obsah grafické části odůvodnění změny č. 2 ÚPO Zahnašovice 

Poř. č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 - Legenda - 

2 B.2.1a Širší vztahy 1 : 100 000 

3 B.2.1b Širší vztahy 1 : 10 000 

4 B.2.2 Hlavní výkres – původní řešení s vymezením změny  1 : 5 000 

5 B.2.3 Vyhodnocení poţadavků na zábor ZPF 1 : 5 000 
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