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Výstup

> císařské povinné otisky stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska:
© Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
> Územně analytické podklady Zlínského kraje
> mapový podklad © ÚKM ZK - Polohopis informativního charakteru odvozen z katastrální mapy
> ortofotomapa © www.mapy.cz
> vrstevnice 3D model Zlínského kraje © GEODIS BRNO, spol. s r.o.
> údaje Český statistický úřad
> fotografie - www.zahnasovice.cz, archiv autora

Podklady

Půdorysný rozvoj sídla podél urbanistické osy S-J je ze severu omezen plánovou trasou silnice R49 a z jihu zeměděl. farmou
a hřbitovem a je z hlediska hygienické ochrany a piety nepravděpodobný. Pro novou výstavby pro bydlení je nutné hledat
kapacity v zastavěném území (stavební proluky) a příp. na západním okraji zástavby (plochy zahrad) vč. využití proluk. Z
hlediska potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v horizontu 10 let a dynamiky vývoje obyvatel je potřeba stanovena na 2,6
ha. Rozvoj urbanistické struktury na západním okraji s novou ulicí vedoucí k návsi by byl ideálním řešením.

Příležitostí je péče o krajinu a sice především o zeleň a prostupnost krajinou. Řešení zeleně v krajině a veřejném prostoru by
mělo být v obecním zájmu - nová výsadba / obnova stromořadí podél cest, realizace prvků ÚSES, výsadba sadů na vnějším
prstenci sídla.

Náměty k řešení:
- krajinná a sídelní zeleň - doprovodná liniová zeleň, sady, akcentování místa
- využití vodní plochy - realizace rybníka pro chov ryb (rybářská bašta, prodej)
- stezka podél Mojeny a Ludslávky ve směru Kroměříž - Žeranovice, naučná tzv. "mlynářská stezka" - zastavení PP
Záhlinické rybníky

Lokalizace

Analýza

Vstupy

12  15 13   11 17 12  12  15 
 

1900-1919 1920-1945 1946-1960 1981-1990 1991-2000 2001-2011

Bytová výstavba (počet nově realizovaných bytových jednotek) v letech 1900 - 2011

Sídlo se dle charakteru zástavby typologicky řadí k návesní ulicovce. Struktura obce se formovala dle morfologie terénu podél
urbanistických  (hl. stezek / vozovek) a přírodních os (potok Mojena). Křižovatka cest na jihu a vodní tok na severu určovaly hist.
půdorys sídla. Urbanistická struktura obce je je cenným civilizačním dědictvím. Nejhodnotější je kompaktní zástavby v prostoru
návsi ctítící stavební / uliční čáru, orientaci okapu a výškovou hladinu. Hl. zdrojem obživy byla zemědělská prvovýroba
generující pracovní možnosti a potřebu bydlení. K rozvoji zástavby, který protahuje urbanistickou osu ve směru severním
(překročení Mojeny), došlo v meziválečném období. Další zintenzivnění souvisí s výstavbou zeměděl. farmy na jihu a s
výstavbou rodinných domů podél osy V-Z v 2. 1/2 20. stol. Kulturní, volná (nezastavěná) krajina je tvořena převážně plochami
hospodářsky obdělávané orné půdy nejvyšší bonity, členěné fragmenty plošné a liniové zeleně.

Migrace obyvatelstva je negativní. K poklesu stálého obyvatelstva dochází od 90-tých let 20. stol. a tento trend nadále
pokračuje a souvisí s nedostatečnou nabídkou pracovních příležitostí. Strojové obdělávání půdy, městský způsob života, nízká
úroveň občanské vybavenosti, cenová dostupnost automobilu a politika státu vytváří předpoklady pro stárnutí obyvatelstva a
stěhování produktivního obyvatelstva do měst a jejich aglomerací. Lokální podnikatelské aktivity nevytváří dostatek pracovních
příležitostí v místě. Úbytek obyvatelstva za posledních 20 let činí 5%. Z důvodu tzv. strukturálních změn bylo přistoupeno k
realizaci půmyslové zóny uvedené do provozu v r. 2009, která stále čeká na naplnění.

katastrální území  Zahnašovice
kraj          Zlínský
hist. země Morava
plocha   568 ha
počet obyv.       320 (r. 2014)
nad. výška 217 m n.m.

Obec Zahnašovice leží v zemědělské krajině pod Hostýnskými vrchy v okrese Kroměříž na urbanistické ose Kroměříž -
Bystřice p. Hostýnem - Val. Meziříčí. Obcí protéká vodní tok Mojena s levostranným přítokem potokem Ludslávka. Obec se
rozkládá v nadmořské výšce 212 - 266 m n. m. a náleží do správního území města Holešov. Krajinný obraz místa dotváří
masiv Hostýnských vrchů s přírodní dominantou Kelčským Javorníkem (865m n.m.).

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 2004  2005 2006  2007  2008  2009 2010  2011  2012   2013 2014
335 325  322 331 334  328 321  333 333 344 342  337 332 331 334 325 325  332    332     326  320
100 97 96,1    98,8  99,7  97,9  95,8  99,4  99,4 102,7 102,1 100,6   99,1     98,8 99,7     97 97  99,1 99,1  97,3  95,5%

Demografie (přírozený úbytek/přírůstek, migrace) v letech 1994 - 2014

1961-1970 1971-1980

80% rozlohy území tvoří plochy ZPF, z nichž převažuje orná půda. Území je málo ekologicky stabilní. Na území obce se
nachází  lokální prvky ÚSES podél Mojeny. Není zde evidována žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Řešené
území není součástí soustavy NATURA 2000.
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Obec Zahnašovice leží na hranici Hornomoravského úvalu a Podhostýnské
pahorkatiny na urbanistické ose Val. Meziříčí - Kroměříž v povodí řeky
Moravy. Obec patří do spádové oblasti správního centra Holešov. Hustota
obyvatelstva obce je  0,56 obyv./ha (prům. hustota ve Zlínském kraji je 1,49).
Zahnašovice leží mimo zájmy letecké a vodní dopravy. Obcí prochází silnice
II/438 s dopravní zátěží 4519 vozidel/24hod (sčítací úsek 6-5198). Nejbližší
vlakové nádraží osobní přepravy je v Holešově (okres Kroměříž) vzdálené
2,0km. Nejbližší veřejné letiště je vzdálené 60km v Brně, Tuřanech.

Z hlediska zatřídění řešeného území do krajinného celku patří Zahnašovice
do Holešovska, krajinného prostoru Mysločovicko s krajinou intenzivní
zemědělskou. Znakem je otevřená krajinná scéna s převládající horizontálou
se siluetou sídel s dominantími prvky sakrální architektury.

Z nadřazené dokumentace vstupuje do území požadavek na řešení
rychlostní silnice R49.

Širší vztahy
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Mapa stabilního katastru z r. 1830

Historie

Sídlo je založeno na sídelní ose Holešov - Míškovice (S-J), kolmé na přírodní
osu tvořenou vodním tokem Mojena (V-Z), který byl přirozenou hranicí
(urbanistickou barierou) rozvoje území na severu. Zástavba se formovala v
prostoru mezi vodními tokem na severu a křižovatkou cest na jihu.

Urbanistická struktura historického jádra je tvořena návesní ulicovkou
(oboustranně rozšířený uliční prostor; 1) s pohledovou osou směřující k
rychtě (2) - pozice budovy odpovídá jejímu významu. Náves plní
společenskou (komunikace) a hospodářskou funkci (obchod). Zástavba
hospodářských dvorců se staveními ctí jednotnou stavební a uliční čáru a
definuje veřejný prostor. Stodoly v zahradách uzavírají zastavěný obvod (3) a
podílejí se na siluetě sídla v dálkových pohledech.

Vnější prstenec sídla je tvořen zahradami a sady (4) tvořící přechod
urbanizovaného území do volné krajiny. Vizuelně je zastavěné území
zapojeno do kontextu krajiny prostřednictvím pásů liniové zeleně (travní
porosty, keře, stromy; 5) doprovázející břehové porosty vodních toků. Krajina
byla protkána hustou sítí cest. Směrování cest podtrhují liniové struktury
doprovodných stromořadí / alejí (6) spojující sídla a členící krajinu.

Vstupy do území, příp. na kastr byly zvýrazněny drobnou architekturou (kříž,
kaplička; 7), velkoobjemovu zelení, příp. kombinací obou.
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nadmístní přírodní dominanta

nadmístní kulturní dominanta

Krajinný ráz

Krajinný ráz

Krajinný ráz je utvářen především morfologií terénu, která podmiňuje míru využití území
a generuje ve své podstatě plošné a prostorové uspořádání krajiny. Terén je hlavním
tvůrcem zástavby. Zahnašovice se nachází na pomezí Hornomoravského úvalu a
Podhostýnské pahorkatiny. Krajina je rovinatá a je schematicky reprezentována
horizontálou. Siluetu sídla na východní straně významně ovlivňuje vertikála Hostýnských
vrchů, která je kontrastem k horizontále. Další významnou složkou zrakového vnímání
kulturní krajiny jsou přírodní prvky a z nich především vodní plochy a zeleň. Nejvíce
vizuelně zaujímá pozornost zeleň ve formě plošných (lesy, remízky, sady, travní porosty)
a liniových (stromořadí) prvků, členící krajinu (bloky zeměděl. půdy) na menší části, příp.
velkoobjemových solitérů akcentující místo. V případě krajiny Zahnašovic jsou to
remízek, doprovodná zeleň podél cest (fragmenty stromořadí), břehové porosty podél
vodních toků a ovocné sady. Ze vzrostlých sromů - solitérů - působí skupina lipek s
křížem na severu (symbol vstupní brány).

Sídlo je nutno chápat jako celek (soubor staveb), které je záměrně založeno a jehož
tvůrci se snažili vnést do struktury řád a jednotu. K tomu používaly kompoziční nástroje
prostorové regulace: stavební / uliční čára, výšková hladina, orientace okapu, pohledová
osa. Jednalo se u ustálené vzory, jejichž aplikací bylo docíleno harmonického působení
celku. Organizace prostoru je tudíž výsledek uspořádání všech staveb - jednotlivé stavby
vytváří celkový obraz sídla.  Hl. urbanistická osa je současně pohledovou osou, která je
směrována do centrálního prostoru návsi s dominantním postavením kostela. Poloha
sídla v krajině je tak zvýrazněna vertikálou věže kostela vyčnívající nad lokální zástavbu.
V zástavbě s jednoutnou výškovou hladinou prvky nad touto úrovní usnadňují orientaci v
prostoru (určují místo, směr) a zvýrazňují obraz sídla v krajině. Stromy a věž kostela
dávají tušit existenci sídla.

0 0,5 1km

m 1:15 000

0,1

kostel Nanebevzetí Panny Marie - místní kulutní dominanta
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Horizontální linie krajiny jsou podtrženy Hostýnskou pahorkatinou, která tak stojí v kontrastu k vertikále. Z kompaktní hmoty sídla
respektující výškovou hladinu kostela vystupuje věž. Vertikála věže kostela a masiv Hostýnských vrchů jsou hlavní výškové
dominanty a orientační body.
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vstup severní - ze směru Holešov

Hostýnské vrchy

Hostýnské vrchy Nad Bukovcem / Mladcovské kopce

Hostýnské vrchyKopaniny

Vertikála vs. horizontála - krajina jako obraz.
Linie terénu (sklonitost) vyjadřují dynamiku
krajiny. V zjednodušené podobě lze
promítnout zakřivení zemského povrchu do
úseček, které jsou rovnoběžné či svírají úhel
s rovinou povrchu.  Linie pasivní (přímě čáry
bez křivosti, rovnoběžky s tečnou k
zemskéhomu povrchu) vs. linie aktivní
(dynamické - konkávní / konvexní,
obloukové, diagonály). Napětí vzniká četností
a  kontrastem aktivních vs. pasivních křivek.
Krajinu lze vnímat po stránce energetické a
označit principem mužského (+) a ženského
symbolu (-). Krajina Zahnašovic je z pohledu
krajinných linií pasivní s převládající
horizontálou stoupající směrem k jihu k
návrší.

Cesta je pohledovou osou vedoucí k cíli - k
domovu. Krajinou si různými způsoby razí
směr, přičemž její tvar zohledňuje terénní
profil a přírodní bariéry. V minulosti platilo "co
nejefkitvněji za co nejméně vložené energie,"
což vysvětluje vlastní trasování a
překovávání přírodních překážek.  Cesty
určují směr, který může být záměrně
ukončen pohledovým uzávěrem (záměrné
umístění staveb občanské vybavenosti,
záměrné založení cest vedoucí pohled k
přírodní / kulturní dominantě).

Cesta - osa a její směr může být posílena
doprovodným stromořadím. Stromy v
pravidelném sponu řazené za sebou vytvářejí
jednoduchý rytmus, člení prostor (krajinu) a
poskytují orientaci. Hlavní vozovky byly
lemovány ovocnými stromořadími dávající
krajině lidské měřítko. Zeleň podél cest
podporovala směrování pohledové osy.
Výška a vzájemná vzdálenost jednotlivých
dřevin informují o měřítku v krajině a
umožňují odhad vzdálenosti. Doprovodná
stromořadí podél cest ustoupila strojovému
obdělávání půdy a maximalizaci výnosnosti.

Umístění vlastního sídla v krajině je potom
výslednicí přírodních limitů a lidského umu a
ducha. Měřítko sídla či vlastních staveb je
odrazem lidské pokory či pýchy. Zahnašovice
mají cennou zachovalou urbanistickou
strukturu historického jádra vč. novodobé
zástavby (zástavba realizována v 2. 1/2 20.
stol.) respektující zákl. kulturní, civilizační a
přírodní hodnoty.

Kulturní krajina je intenzivně hospodářsky využívaná. Historické vozovky (povoz tažený dobytkem či koňmi) daly vzniknout silnicím
(vůz poháněn silným motorem); na poli traktor s pluhem nahradil zvíře s hospodářem. S příčným rozšířením cest a intenzifikací
zeměděl. výroby zmizely významné prvky naší krajiny - doprovodná stromořadí podél cest. Jako memento potom působí fragmenty
zeleně či solitéry.

Měřítko staveb představovalo řád v neuspořádaném a nepředvídatelném sledu životních událostí - výšková hierarchie uspořádání
staveb ztvárňovala společenský význam a existenciální prostor člověka hospodáře. Mezi společensky nejvýznamnější stavby patří
kostel a budova úřadu - vertikála jako symbol duchovní moci (nebe), horizontála jako symbol světské moci (země).

pohledová osa
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sídlo (zastavěné území)

výhled Hostýnské vrchy / Holešov
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Krajinný ráz je množinou přírodních, kulturních a civilizačních hodnot tvořící jedinečnost daného místa, tzv. genius loci. Přírodní hodnoty zastupuje topografie terénu a živé složky přírody; kulturní hodnoty
představuje urbanistická struktura, architektonické řešení vlastních staveb a člověkem založené kompozice v krajině; civilizační hodnoty charakterizují materializované výtvory.

Kompaktní venkovské sídlo respektující regulační prvky vytváří v dálkových pohledech trojúhelníkovou kompozici, se základnou tvořenou průnikem roviny terénu a zástavby  a s vrcholem tvořeným věží
kostela. Silueta sídla je výsledkem obrazu zastavěného území jako celku a volné krajiny. Sídlo je tedy navenek zjednodušeně reprezentováno horizontálou a vertikálou představující průměty výškové či
výškových hladin zástavby. Vertikála přesahující výškovou jednotnou hladinu zástavby je výrazným orientačním bodem v prostoru s převažující funkci občanského vybavení - je symbolem umění stavět a
symbolem moci. V průniku vertikály a horizontály vzniká napětí - kontrast ducha a hmoty. Vnější existenciální prostor sídla tvoří rovinaté pláně členěné spojovacími komunikacemi, které z důvodu
akcentování trasování v krajině doprovází či doprovázelo stromořadí. Tento výtvarný záměr patří k jednomu z hlavních atributů vesnické krajiny a ztotožnění v rovině člověk – krajina – domov.

doprovodné stromořadí podél cesty

návesní ulicovka s dominantou kostelaHostýnské vrchy - přírodní dominanta

zastavení - akcentování vstupu do sídla křížem
s velkoobjemovými dřevinami

trojúhelníková kompozice sídla v dálkových pohledech
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390 521869 2014 320 128

Struktura sídla
0 50 100 200 500m

Stavby občanské vybavenosti:
1 -kostel | 2 -obecní úřad, knihovna, kulturní dům | 3 -hospoda | 4 -hasičská
zbrojnice I 5 - hřbitov I 6 - hřiště

Struktura

1869  1880  1890 1900  1910 1921 1930  1950  1961  1970 1980  1991 2001 2011  
52 55 62 63 71 78 86 102 108 107 110 120 123  128  
43 46 52 53 59 65 72 85 90 89 92 100 103 107%

Počet objektů trvalého bydlení v letech 1869 - 2011

%

Demografické ukazatelé v letech 1869 - 2011

Struktura sídla se rozvíjela podél hl. urbanistické osy (osa 1), kterou je
historická cesta do Holešova. Hranicí rozvoje pro výstavbu na severu byla
Mojena; na jihu křižovatka cest Všetuly - Martinice (osa 2).

Vlastní zástavba je koncentrována oboustranně podél hl. silnice (osa I.).
Obec má lineární charakter s převládající okapovou orientací. Zástavba
utváří jednotnou uliční čáru -  ulicovku, která se rozšiřuje v prostoru návsi.
Náves má uzavřený trojúhelníkový tvar. Rozšířený uliční prostor návsi slouží
jako shromaždiště (obchod, sociální kontakt). Uliční čára byla současně
stavební čárou, tj. nepsanou regulační linií pro umístění staveb. Rovněž
půdorysné (nejčastěji obdélník) a objemové řešení (1.NP + podkroví)
vlastních staveb vč. orientace okapu do ulice byly nepsanou podmínkou,
kterou stavebníci ctili. Jednalo se o jednoduchý výtvarný princip, jehož užítí
vedlo k harmonickému působení celku.

Novodobá zástavba překročila Mojenu (I) a rozšiřovala se severně podél osy
ve směru Holešov a pararelně s jižní osou (II). Zástavba až na výjimky jeví
znaky urbanistického záměru - respektuje stavební čáru a výškovou hladinu.
Rozvoj zeměděl. výroby (III) přináší s sebou typologicky nové stavby s
objemovým měřítkem pro vesnickou zástavbu cizím - deskové pro
administrativu a halové pro chov / výrobu. Z důvodu hygienické ochrany jsou
tak výroba a hřbitov (IV) situovány mimo kompaktní zástavbu a protahují jižní
osu.

ur
ba

nis
tic

ká
 os

a 1

ur
ba

nis
tic

ká
 os

a 1

urbanistická osa 2

hi
st

or
ic

ké
 já

dr
o

přírodní osa

m 1:5 000

urbanistická osa 2

1869  1880  1890 1900  1910 1921 1930  1950  1961  1970 1980  1991 2001 2011  
390 455 465 500 465 486 488 434 428 418 416 353 335 326  
110 129 132 142 132 137 138 123 121 118 117 100   95  92

II

I

III
IV

1
2

3

4

5

6

urbanistická osa  1

urbanistická osa  2

přírodní osa
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centrum

pohledově exponované místo

pohledově exponované průčelí

stavební čára

proluka

výšková dominanta

objemová dominanta / rozlehlá stavba

významný směr pohledu
na siluetu sídla

prostupnost pro pěší

chráněný pohled

stezka pro pěší

Struktura

1

2

3

1

2

3

hlavní urbanistická osa - chráněný pohled - pohledový uzávěr - místní
dominanta

jednotná stavební / uliční čára - jednotné měřítko zástavby - orientace okapu
- pohledový uzávěr (kamenný křží s kompozicí velkoobjemová zeleně)

pohledově exponované místo / průčelí - situace nároží

4 vnější obraz sídla - výšková hladina - dominanta - orientace

4
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Okapová orientace domů do ulice, pravidelné řazení staveb podél stavební
čáry, jednotné objemové řešení staveb (obdélníkový půdorys, podlažnost,
měřítko, vstupy) vytvářejí celkový dojem řešení prostoru - jednoduchý výtvarný
princip, jehož užítí vede k harmonickému působení celku. Poloha staveb
definuje majetkoprávní hranice - veřejný (ulice), poloveřejný (předzahrádka) a
soukromý prostor (stavení).

Struktura

Výtvarným nedostatkem je užití jehličnanů a jejich kultivarů ve veřejném
prostoru návsi, ulice vč. předzahrádek. Tento druhový sortiment (smrk,
borovovice, tůje) se v lidovém krajinářství neužíval. V případě neudržované
(netvarovné ořezem) trojúhelníkové kompozice s tvarově stálým ozeleněním
působí strnule. Řazením vedle sebe vznikají optické zdi. Vlastní tvarově
neupravovaná hmota vytváří fyzickou bariéru - zelené stěny bránící pohledu
proniknout dále a bránící komunikovat. Život v komunitě je založený na
komunikaci - být součástí celku se vzájemnou sociální akcí a interakcí.

Velkoobjemové dřeviny jsou orientačními body v prostoru - doplňují či akcentují
vlastní stavby, místo či místo významné události. Nejvíce se velkoobjemová
zeleň uplatňuje v siluetě sídla z dálkových pohledů. Vertikála jehličnanů v
kontextu struktury sídla a chápání místa je zcela nelogická - z hlediska
kompozice sídla a krajiny nepochopená. Druhový sortiment dřevin ovlivňuje
obraz sídla. Je potřeba si uvědomit, zda výsadbou nedojde k zastření těch
prvků, jejichž dominantní působení je žádoucí. Hmota zeleně má stejný
vizuální účinek jako hmota stavby (malý x velký, prázdný x plný).  Výsadba
jehličnanů na okraji sídla či v zastavěném území může zcela zničit obraz místa
a jeho trojúhelníkovou kompozici.
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0,8%

79%

1,9%

0,9%

1,7%

Zm č. 1
Zm č. 2

plocha pro sport

plocha bydlení -
individuální, smíšená

liniová
zeleň/stromořadí

plocha krajinné
zeleně

plocha dopravní
infrastruktury

plocha zemědělská

lesní plocha

občanská vybavenost

hranice zastavěného
území

plocha změny ÚPn SÚ
nevyužitáZ 1

plocha výroby

sad

vodní plocha, tok

Funkční využití

2014

les

orná půda

TTP

zahrady
sady
vodní
plocha
zastavěné
území

ostatní

∑100   568

0,8    4,82

78     443,1

0       0,25

1,9    10,9

0,9     5,36

1,7     9,74

15,7   89

%    ha

Funkce

Obec je představitelem ryze venkovského bydlení s hospodářskou složkou
(zemědělství). Na jižním okraji obce se nachází zeměděl. farma s velkochovem dobytka
a bioplynovou stanicí. Primární výroba nevytváří dostatečné pracovní příležitosti pro
lokální zaměstanost. Převažující funkcí v souvisle zastavěném území je bydlení.
Občanská vybavenost je zastoupena budovou obecního úřadu, kulturním domem,
kostelem, hřbitovem, hasičskou zbrojnicí, hospodou, obchodem a fotbalovým hřištěm. Z
celkového počtu obyvatel je 44% ekonomicky aktivních. Za prací mimo obec vyjíždí 92%
zaměstnaných obyvatel.

 
127  1  0  128
98  1  0    100%

Struktura bytového fondu

bj
RD rekreace BD ∑

0 0,5 1km

m 1:15 000

0,1

Obcí prochází silnice II. třídy. Severní okraj území je dotčen průmyslovou zónou Holešov
(Zm č. 1) a koridorem dopravy pro silnici R49 (Zm č. 2).
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12,5%

2,1%
4%

1,5%

I. II. III. PUFL

prvky ÚSES

vodní plocha, tok

investice do půdy

zastavěné území

ochranné pásmo hřbitova

zdroj vody

protipovodňová
ochrana

ochranné pásmo
vodního zdroje

ochranné pásmo lesa

kulturní dominanta

kulturní památka

stará ekolog. zátěž

pásmo hygienické ochrany
chovu zvířat

OP silnice R49

Limity

bonitní třída

Limity

Území je vzhledem k výskytu kvalitní orné půdy intenzivně zemědělsky využívané s
bezlesím (KES=0,05). Z hlediska organizace krajiny převládá ZPF (orná půda).
Kvalitativně se jedná o půdy s vysokou (I., II. tř. ochrany) až průměrnou (III. tř.
ochrany) produkční schopností. Půda vyšší bonity představuje 98,5% rozlohy území,
lesy pouhé 1,5%. Na katastru obce se nachází lokální  prvky ÚSES (biokoridor,
biocentrum) na částečně funkčních společenstvech podél Ludslávky. Z nadřazené
dokumentace vyplývá trasování silnice R49, které se dotýká severního okraje zástavby
a představuje urbanistický limit rozvoje zástavby. Jižní okraj zastavěného území je
atakováno emisemi chovu zvířat - pásmo hygienické ochrany zasahuje do ploch
bydlení.

Limitem, resp. hodnotou je urbanistický charakter ulicové zástavby s regulačními prvky
stavební / uliční čára, orientace okapu, výšková hladina a dominantou kostela.
Chráněný horizont Hostýnských vrchů je hodnotou, který je nutno respektovat a
zábranit snížení vizuálního kontaktu či znehodnocení chráněné pohledové hrany např.
velkoobjemovou výstavbou.

0 0,5 1km

m 1:15 000

0,1

Na území obce se nachází 4 památky místního významu:
1 - kostel Nanebevzetí P. Marie I 2 - socha P. Marie I 3 - kamenný kříž I 4 - kamenný
kříž na hřbitově
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Č O V

R  4 9II / 438

K E S
0 ,0 5 %

4 %

urbanistická bariera

chybějící izolační zeleň

zastavěné území

přeložka silnice R49

chybějící prostupnost

zástavba atakována
emisemi z dopravy

riziko půdní eroze

problémová zástavba

chybějící doprovodná
zeleň

pásmo hygienické ochrany
chovu zvířat

riziko vodní eroze

Problémový výkres

Zahnašovice jsou atakovány dopravou (emise, hluk) z průjezdního úseku silnice II/438 a
budoucími záměry - silnice R49, realizace výstavby v půmyslové zóně Holešov. Rozvoj
průmyslové zóny Holešov a s ní související dopravní infrastruktura představuje
urbanistickou bariéru - byla zrušena průchodnost ve směru hist. cesty do Holešova.
Koridor pro silnici R49 posunuje zdroj hluku a emisí mimo zastavěné území, avšak
zintenzivňuje jejich účinek.

Dalším významným problémem obce je nízká ekologická stabilita krajiny (KES 0,05) s
vysokým podílem orné půdy (rizko eroze, nízká biodiverzita, zvýšený výpar). Negativně
lze hodnotit chybějící doprovodnou zeleň podél liniových prvků, chybějící izolační zeleň.
Z hlediska architektonického je diskutabilní současná zástavba rodinných domů v
blízkosti historického jádra. Nová výstavba vč. zástavby proluk je tedy rizikem
znehodnocení obrazu sídla.

RURÚ ZK pro ORP Holešov určuje následující problémy k řešení:
- zhoršená kvalita ovzduší
- nízká úroveň koeficientu ekologické stability
- nízká vybavenost obce vzhledem k její velikosti

Problémový výkres

0 0,5 1km

m 1:15 000

0,1

doprovodná zeleň

izolační zeleň

urbanistická struktura
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R

R

Žeranovice

Kroměříž

rezerva

zastavitelné plochy

vodní plocha, tok -
stav

zastavěné území

ÚSES

doprovodné stromořadí

riziko půdní eroze

ostatní plocha

R

cesta/pěšina

velkoobjemová zeleň

Záměry z nadřazené dokumentace je nutné respektovat. Rozvojové aktivity lokálního
charakteru je třeba soustředit do řešení krajiny

● záměr ze ZUR ZK - řešení R 49, průmyslová zóna Holešov
● zvýšení biodiverzity krajiny
- řešení zeleně v krajině (ÚSES, doprovodná stromořadí, remízky, izolační zeleň, PEO)
- vodní plocha u farmy - retence, rybolov
● rekreační potenciál podél Mojeny, Ludslávky
- pěší / cyklostezka se zastaveními
- prostupnost krajinou

Koncept

Koncept

0 0,5 1km

m 1:15 000

0,1

V letech 1994 – 2014 realizováno (dokončeno) 17 b.j. dle charakteru
obce uvažováno jako 17 rodinných domů (dále jen „RD“)
● Z toho vyplývá: 0,85 dokončených RD / 1 rok
Počet obyvatel v r. 1994: 335
Počet obyvatel v r. 2014: 320
● Z toho vyplývá pokles obyvatelstva -0,75 / 1 rok
Z toho dále vyplývá úbytek 1 obyvatele / 1 dokončený RD

Počet domů v r. 2014: 128
Počet obyvatel v r. 2014: 320
● Z toho vyplývá v roce 2013 obsazenost: 2,5 obyvatele / 1RD
● V roce 2011 z celkového počtu domů (128 b.j.) bylo 121 (tj. 84%) trvale obydlených

● Potřeba zastavitelných ploch/10let
Požadavky vyplývající z demografického vývoje ………......1 b.j.
Požadavky vyplývající z migrace ………............................. 0 b.j.
Požadavky vyplývající z obnovy bytového fondu ……….....10 b.j.
Požadavky vyplývající z blízkosti centra rozvojové oblasti 5 b.j.
Celkem…………………………………………………........... 16 b.j.

Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se stanovuje
poměr b.j. následovně:
100% bytů v rodinných domech v zóně bydlení ...................16 b.j.
1 RD v zóně bydlení = 1 500 – 2 500 m2 plochy

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
Potřeba ploch pro bydlení v RD v zóně bydlení............... 8 x 0,51 = 2,4ha
Rezerva 10%.................................................................. 0,24ha
(rezerva stanovena s ohledem na malé měřítko obce – spekulace s pozemky)

Potřeba ploch pro bydlení celkem     2,64ha

Demografická analýza:

"mlynářská" stezka

rybníky (rybolov)

zastavení v krajině

zalesnění (remízek)

izolační zeleň

doprovodná stromořadí

izolační zeleň

PEO (průleh)

zvýraznění vstupu do sídla
kompozicí velkoobjemové zeleně
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R

R

Koncept

řadová výstavba

individuální výstavba

rozvoj výstavby

situace brány
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