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kódy ploch s rozdílným způsobem  využití – viz textová část návrhu
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B/I -Textová část

B/I.1  Pořízení územního plánu

B/I.1a – Postup při pořízení územního plánu

(I) Rozhodnutí o pořízení územního plánu

Zastupitelstvo obce Zahnašovice  v souladu s § 6 odst. 5. písm. a) ve spojení s § 44 písm. a), zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů  dne
28.3.2012  rozhodlo o  pořízení Územního plánu Zahnašovice, schválilo určeného zastupitele Drahomíra Juru a
schválilo  žádost  o  pořízení  územního plánu Zahnašovice dle  § 6  odst.  1  písm.  c)  stavebního zákona.  Obec
Zahnašovice   požádala dne 3.4.2012  Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a  stavebního řádu (dále
jen pořizovatel) o pořízení Územního plánu Zahnašovice.

(II) Zadání územního plánu

Návrh zadání Územního plánu  Zahnašovice byl zpracován MěÚ Holešov, odborem územního plánování a
stavebního řádu ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona. Návrh zadání
byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů; oznámení o jeho projednávání bylo vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Holešov a Obecního úřadu Zahnašovice od 1.11.2012.2012  do 4.12.212. Po dobu 30ti
dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání na úřední desce mohl každý uplatnit své připomínky. Do
30ti dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na
obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivu územního
plánu na životní prostředí vč. jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu. Ve stejné lhůtě mohly
uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství jako příslušný orgán na úseku  ochrany přírody konstatoval  ve svém stanovisku ze dne 21.11.2012
č.j.  KUZL 67501/2012, že v katastrálním území Zahnašovice se nenachází žádná evropsky významná lokalita
nebo  ptačí  oblast  soustavy  NATURA  2000.  S ohledem  na  umístění,  celkový  rozsah  a  charakter  předmětné
koncepce vydal stanovisko  dle § 45i odstavce 1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, v tom smyslu, že uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality či  ptačí  oblasti.  Dále Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí ve
svém stanovisku  ze  dne  21.11.2012  č.j.  KUZL 67501/2012 uvedl,  že  Územní  plán  Zahnašovice   není  nutno
posoudit  z hlediska vlivů  na životní  prostředí.  Na základě  výsledků  projednání byl  návrh zadání ve spolupráci
s určeným zastupitelem upraven  a předložen zastupitelstvu  obce ke schválení.  Zastupitelstvo  obce schválilo
zadání  dne 19.12.2012.  Ve  schváleném zadání  nebyl  stanoven  požadavek  na  zpracování  vyhodnocení  vlivu
územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

Další práce na pořizování územního plánu obec pozastavila.

Po volbách do obecních zastupitelstev v roce 2014 zastupitelstvo obce  usnesením ze dne 29.12.2014 potvrdilo
určeného zastupitele Drahomíra Juru.

Pro vypracování územního plánu vybrala obec na základě výběrového řízení zpracovatele  Ing. Lubora Sawického,
se kterým uzavřela 04.01.2016 smlouvu o dílo.

Na  základě   schváleného  zadání  a  uzavřené  smlouvy  o  dílo  vypracoval  zpracovatel  návrh  Územního  plánu
Zahnašovice (dále jen „návrh územního plánu“).
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(III) Společné jednání o návrhu územního plánu

Návrh územního plánu byl projednán v souladu s § 50 stavebního zákona. Oznámení o společném jednání
bylo odesláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Zahnašovice a sousedním obcím písemností
ze dne 20.07.2016. Zároveň  byly dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění
připomínek  ve  lhůtě  30  dnů  ode  dne  jednání.  Společné jednání  se konalo  16.08.  2016 na Městském úřadu
Holešov.  Návrh územního plánu byl  k  nahlédnutí  u pořizovatele a na Obecním úřadu Zahnašovice  ode dne
vyvěšení veřejné vyhlášky do konce lhůty pro uplatnění připomínek tj. do  15.09.2016 včetně. Po uvedenou dobu
byl  návrh  v  elektronické  podobě  k  nahlédnutí  na  internetových  stránkách  města  Holešova  www.holesov.cz.
Vyhodnocení uplatněných stanovisek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti je uvedeno níže.

(IV) Veřejné projednání návrhu územního plánu

Bude doplněno po veřejném projednání.

B/I.1b – Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Územní  plán  je  zpracován  v souladu  s požadavky  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

B/I.1c – Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů

(1) Návrh zadání Územního plánu Zahnašovice byl projednán s dotčenými orgány. Jejich požadavky  byly
zapracovány  do upraveného zadání  územního plánu a na základě  schváleného zadání  byl  zpracován návrh
Územního plánu Zahnašovice.

(2) Návrh zadání Územního plánu Zahnašovice byl předložen k posouzení Krajskému úřadu Zlínského
kraje, odboru  životního prostředí a zemědělství, který provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odst. 3 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vydal stanovisko dne  21.11.2012 č.j. KUZL 67501/2012 se
závěrem, že další fázi Územního plánu Zahnašovice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Dále
Krajský úřad Zlínského kraje,  odbor  životního prostředí  a zemědělství  jako příslušný správní  orgán na úseku
ochrany přírody podle ust.  § 75 odst. 1 písm.d) a 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů ve stanovisku ze  dne  21.11.2012 č.j. KUZL 67501/2012 konstatoval, že
předložená koncepce nemůže mít  významný vliv  na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.

(1) Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů po společném jednání

1) Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury, Tychonova 1, 160 01 Praha 6  (stanovisko ze dne 25.7.2016, č.j. 
68356/2016-8201-OÚZ-BR):  
„Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními
předpisy (na teritoriu okresů Bmo-město, Bmo-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov,
Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín,
Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce. 
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Ministerstvo obrany jednající  Oddělením ochrany územních zájmů  Odboru ochrany územních zájmů  a
řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným
ve smyslu § 6, odst. 1 písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná ministerský rada Oddělení
ochrany územních  zájmů  Odboru ochrany územních zájmů  a řízení programů  nemovité infrastruktury
Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Mgr. Jitka MICHÁLIKOVÁ v souladu s Rozkazem
ministra  obrany  č.  39/2011  Věstníku  MO-Zabezpečení  výkonu  působnosti  MO  ve  věcech  územního
plánování a stavebního řádu v platném znění, vydává stanovisko k Návrhu Územního plánu Zahnašovice:
Souhlasíme s předloženou ÚPD.

Předložená územně  plánovací  dokumentace z hlediska urbanistické koncepce funkčního využití  ploch
není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. Do správního | území obce nezasahuje zájmové území OP
RPL - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení Ministerstva obrany. Uvedená skutečnost byla oznámena
v rámci úplné aktualizace územně analytických podkladů v roce 2014 a 2016 úřadu územního plánování
OPR Holešov. Z uvedeného důvodu vypusťte informací o OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačních
zařízení Ministerstva obrany z textové části  -  kapitola h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních
předpisů (str. 22) a kapitoly (7) Energetika - podkapitoly (7,2) Radioreléové trasy (str. 34). K předloženému
návrhu územního plánu nemáme dalších připomínek za předpokladu vypuštění výše uvedeného textu.“

Vyhodnocení stanoviska
Informace  o  ochranném  pásmu  radiolokačního  zařízení  Ministerstva  obrany  byla  dle  požadavku   
dotčeného orgánu z textu vypuštěna. (Odůvodnění  kap. B/I.3a, písm. h)

2)   Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
     (stanovisko ze dne 26.07.2016, č.j. 50188/ENV/16):
„Za státní správu geologie v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb., v   platném znění,
(horní zákon) sdělujeme, že se na k.ú. obce nenachází výhradní ložiska nerostných surovin, na která by
se z horního zákona vztahovala územní ochrana vyplývající ze stanoveného CHLÚ. K projednávanému
návrhu  ÚP  nemáme  připomínky.   Za  ochranu  zemědělského  půdního  fondu  je  příslušným orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad Zlínského kraje. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud
je předmětem řešení návrhu územního plánu i plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat podle
Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Zlínského kraje
povinností projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).“

Vyhodnocení stanoviska
Souhlasné stanovisko bylo vzato na vědomí.   Požadavky  z hlediska ochrany zemědělského půdního
fondu se vztahují k povinnostem Krajského úřadu Zlínského kraje.

3) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín
     (stanovisko ze dne 04.08.2016, č.j. 17961/2016):
„Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,  jako věcně  a místně  příslušný správní
orgán  dle  §  82  odst.  1  zákona  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. j) téhož zákona, a
současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora cit. zákona a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
posoudila návrh územního plánu Zahnašovice. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem
ve Zlíně  toto stanovisko: s návrhem územního plánu Zahnašovice  se souhlasí.  Návrh územního plánu
Zahnašovice není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Vyhodnocení stanoviska
Souhlasné stanovisko bylo vzato na vědomí.  

 4)  Obvodní báňský  úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno
 (stanovisko ze dne 8.8.2016, č.j. SBS 23711/2016/OBU-01/1):
„K Vašemu oznámení zn. HOL-15670/2016/UPA/RP, ze dne 20.7.2016, evidované Obvodním báňským
úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, pod č. j. SBS 23711/2016, ve výše uvedené věci,
zdejší úřad jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 2) a jako věcně
příslušný dle § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, v platném znění,s d ě l u j e:Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem
v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
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(horní zákon), v platném znění, v k.ú. Zahnašovice kraj Zlínský není evidován žádný dobývací prostor. S
ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ust. § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného  bohatství  (horní  zákon),  v  platném  znění,  zdejší  úřad  k  návrhu  ÚP  Zahnašovice,  v
předmětném  katastrálním  území  nemá  připomínek.  Současně  omlouvám  naši  neúčast  na  svolaném
jednání.“

Vyhodnocení stanoviska
Souhlasné stanovisko bylo vzato na vědomí.  

5)  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
(stanovisko ze dne  2.8.2016, č.j. MPO 40353/2016):
„Z hlediska  působnosti  MPO  ve  věci  využívání  nerostného  bohatství  a  těžby  nerostných  surovin
neuplatňujeme podle  ustanovení  §  50 odst.  2 stavebního zákona a ustanovení  § 15 odst.  2 horního
zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Zahnašovice se
nenacházejí  výhradní  ložiska  nerostných  surovin.  S návrhem  územního  plánu  obce  Zahnašovice
souhlasíme.“

Vyhodnocení stanoviska
Souhlasné stanovisko bylo vzato na vědomí. 

 6)  Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 (stanovisko ze dne 13.9.2016):

„Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu
státní  politiky  v  oblasti  dopravy  a  v  rozsahu své  působnosti  za  její  uskutečňování.  Ustanovení  §  22
citovaného zákona dále  uvádí,  že  ministerstva zpracovávají  koncepce rozvoje  svěřených odvětví.  Na
základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, stanovisko podle §
40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d)
zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., o
civilním letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění,
k návrhu územního plánu Zahnašovice. 

Silniční doprava  
V  rámci  předloženého  návrhu  územního  plánu  Zahnašovice  je  v  souladu  se  ZÚR  Zlínského  kraje
zpřesněn  koridor  dopravy  PK01  pro  realizaci  stavby  dálnice  D49  -  vymezen  koridor/plochy  dopravní
infrastruktury DS1 označené č.  12,  50 a 52. V grafické části  dokumentace je jako limit  využití  území
zobrazeno ochranné pásmo dálnice D 49 v šíři 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice. Ochranné
pásmo vzniká na základě vydání územního rozhodnutí. 

V rámci kapitoly A/I.6a - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, je „využití plochy č. 12, 50, 52
podmíněné výsadbou izolační zeleně v plochách č. 17, 46 a zachováním prostupnosti pro pěší v plochách
č.  51,  52,  53."  Se  stanovováním jakýchkoliv  podmínek  využití  ploch  č.  12,  50,  52,  vymezených pro
výstavbu dálnice D 49, nesouhlasíme a požadujeme je z územního plánu vypustit. 

Odůvodnění: 
Podle §36,  odst.  (5),  zákona č.  183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a stavebním řádu,  jsou zásady
územního  rozvoje  závazné  pro  pořizování  a  vydávání  územní  plánů.  Uzemní  plán  proto  nemůže
stanovovat podmínky, za kterých budou záměry ze Zásad územního rozvoje převzaty do územního plánu
nebo za jakých podmínek bude umožněna jejich realizace.“

Vyhodnocení stanoviska
Podmínky využití ploch pro výstavbu dálnice D49 byly vypuštěny. Řešení propustnosti přes dálnici D49 pro
pěší  a cyklisty  bylo řešeno dle  poskytnutých podkladů   zpracovatele projektové dokumentace D49 –
Viapont a obce.
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   7) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. zemědělství,
lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, T. Bati 21, 761 90 Zlín
 (stanovisko ze dne  14.9.2016, č.j. KUZL 51631/2016)

KOORDINOVANÉ STANOVISKO
„Krajský  úřad Zlínského kraje,  odbor  životního prostředí  a  zemědělství,  jako příslušný dotčený  orgán
veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení o konání
společného jednání  o  návrhu  Územního  plánu  Zahnašovice,   vydává  podle  ust.  §  4  odst.  7  zák.  č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto koordinované stanovisko k
ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů: 

Žadatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování 

Charakteristika záměru návrhu ÚP Zahnašovice 
 - plochy smíšené obytné: SO - 1, 2, 3, 4
 - plochy pro drobnou výrobu a služby; VD - 5, 6
 - plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu: VZ 7 
-  plochy výroby: V - 8, 9
 - plochy pro dopravu: DS - 12, 13, 14, 15, 16, 49, 50, 51, 52, 53, 54 
- plochy krajinné zeleně: K - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,   33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
 - plochy lesní: L - 40, 48, 55 - plochy přírodní: P -41, 42, 63
 - plochy sídelní zeleně: Z* - 43 
 -  plochy vodní: WT - 44, 45 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán
na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) v souladu s ustanovením § 13 odst.
1 a § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších  předpisů  (dále  jen  zákon  na  ochranu  ZPF),  posoudil  předloženou  dokumentaci  pro
společné jednání o návrhu Územního plánu Zahnašovice, a podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje

I.  souhlasné  stanovisko  k  těmto  navrženým  plochám  umisťovaným  na  pozemky,  které  jsou
součástí ZPF, a u nichž zpracovatel požadavky zákona na ochranu ZPF respektoval: 
-  plochy smíšené obytné: SO - 1, 2, 3
-  plochy pro drobnou výrobu a služby: VD - 5, 6
-  plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu: VZ 7
-  plochy výroby: V - 8, 9 
-  plochy pro dopravu: DS - 12, 13, 14, 15, 16, 49, 50, 51, 52, 53 
-  plochy přírodní: P - 41, 42, 63
 - plochy sídelní zeleně: Z* - 43
-  plochy vodní: WT - 44, 45

Odůvodnění:
 Navržená  koncepce navazuje  na  dosavadní  stavební  vývoj  a  charakter  řešeného  území.  Z  důvodu
kontinuity  rozvoje  tohoto  území  je  do  nově  navrženého  územního  plánu  přebírána  část  záměrů
předchozího územního plánu ÚPO Zahnašovice. 

V lokalitě „Záhumeničky" jsou vymezeny plochy SO 1, SO 2, SO 3, vše v celém rozsahu v ZPF. Dle BPEJ
se jedná z hlediska kvality půd převážně o půdy nejvyšší kvality, řazené do I. a II. třídy ochrany. Tyto
plochy  jsou  však  navrženy  tak,  aby  bylo  zajištěno  využití  proluk,  scelení  a  kontinuita  území,  tj.  v
návaznosti na stávající zastavěné území, k fragmentaci krajiny nedochází. Plochy SO 1, SO 2, SO 3 o
celkové rozloze 1,38 ha jsou vymezeny již stávajícím územním plánem a prakticky ihned zastavitelné,
odejmutí ze ZPF bylo již povoleno.

Lokality pro bydlení jsou navrženy tak,  že mají  zajištěnou dopravní obsluhu a z hlediska polohy mají
předpoklady pro rozvoj technické infrastruktury. Využitím ploch pro daný účel nedojde k znepřístupnění
okolních  pozemků  nebo  nemožnosti  či  ztížení  zemědělského  obhospodařování  okolních  pozemků,
nebude narušena organizace ZPF, návrhem nevznikají zbytkové plochy pro zemědělské využití, nedojde k
narušení  hydrologických  a  odtokových  poměrů,  nedojde  k  narušení  sítě  zemědělských  účelových
komunikací. 

Příloha č. 3                                                                                                                                                  str. 8/94



č. zakázky 01_16                                        Územní plán Zahnašovice                                                        duben 2017

Hospodářský  rozvoj  území  podporou  zaměstnanosti  vytvořením  pracovních  příležitostí  je  umožněn  
vymezením ploch pro výrobu V, pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ a pro drobnou výrobu a služby 
VD. 

Plocha VD 6 je řešena změnou č.  2 ÚPO Zahnašovice a je převzata v celém rozsahu. Navazuje na
stávající  plochu  výroby  a  existující  dopravní  a  technickou  infrastrukturu.  Nově  se  v  návaznosti  na
zastavěné území  a v  dosahu dopravní  a  technické infrastruktury  v  prostoru  bývalých hospodářských
objektů vymezuje plocha VD 5. Na okraji areálu stávající zemědělské farmy je navržena plocha VZ 7,
která logicky sceluje stávající plochu výroby. Jedná se o zbytkovou plochu ZPF v návaznosti na zastavěné
území, kterou nelze intenzívně zemědělsky obhospodařovat. Plochy V 8 a V 9 jsou součástí strategické
průmyslové  zóny  Holešov,  vymezené  na místě  původního letiště  Holešov,  zahrnují  katastrální  území
Holešov, Třebětice, Všetuly a Zahnašovice, a řešené ve změně č. 1 ÚPO Zahnašovice a v nadřazené
dokumentaci  „Zásady  územního rozvoje  Zlínského kraje"  (dále  jen  ZÚR ZK).  Dotčené pozemky  byly
vyjmuty ze ZPF a jsou v kultuře ostatní plocha. 

Využitím návrhových ploch výroby (V, VD, VZ) pro daný účel nedojde k znepřístupnění okolních pozemků
nebo  nemožnosti  či  ztížení  zemědělského  obhospodařování  okolních  pozemků,  nebude  narušena
organizace  ZPF,  návrhem  nevznikají  zbytkové  plochy  pro  zemědělské  využití,  nedojde  k  narušení
hydrologických a odtokových poměrů, nedojde k narušení sítě zemědělských účelových komunikací. 

Z dokumentace vyplývá mj.  požadavek na vymezení  ploch silniční dopravy DS 12,  DS 50 a DS 52,
konkrétně pro koridor dálnice D49 o celkové výměře 11,68 ha, z toho 10,2 ha ZPF a I. třídě ochrany. K
tomuto záměru bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu státní správy VIII dne 8.
8. 2016 pod č. j. 54484/ENV/16, 14741570/16 ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF kladné
stanovisko. Jedná se o záměr přebíraný z nadřazené dokumentace ZÚR ZK, který byl již řešen v rámci
změny  č.  1  územního  plánu  obce.  Z  dokumentace  je  dále  zřejmé,  že  po  realizaci  vlastní  stavby,
souvisejících terénních úprav vč. výsadby zeleně bude zbylá část koridoru zrekultivována a vrácena zpět
do ZPF k plnění produkční funkce v krajině. 

Plochy DS 13 (bez nároku na zábor ZPF) a DS 14 jsou návrhem účelových komunikací pro zemědělské
obhospodařování,  s  možností  vedení  cyklotrasy  podél  vodního  toku  Mojena  a  Ludslávka.  Trasování
komunikace reaguje na stávající liniové krajinné struktury (vodoteč, liniová zeleň) a navazuje na sousední
katastrální území Třebětice a Žeranovice. Smyslem trasování cyklostezky je separace dopravy (zvýšení
bezpečnosti provozu a zabránění střetu silničních vozidel a cyklistů, tj. vyloučení cyklistické dopravy na
silnicích II. a lll. třídy s vyšší intenzitou dopravy), zvýšení prostupnosti územím a zatraktivnění regionu pro
rekreační využití krajiny. 

Oproti  stávajícímu územnímu plánu byla navržena plocha DS 15, rozšiřující  síť  místních a účelových
komunikací, zkvalitňuje propustnost zastavěným územím a zpřístupňuje plochy územních rezerv 10 a 11
usměrňující budoucí vývoj ploch pro bydlení. Pro dopravní obslužnost byly dále navrženy plochy DS 16
(zajišťuje dopravní obsluhu plochy výroby VD 5 a plochy bydlení SO 4, zajišťuje rovněž obhospodařování
přilehlých zemědělských pozemků) a DS 49 (k zajištění přístupu na pozemky zahrad). Plochy DS 51, DS
52 a DS 53 řeší dopravní dostupnost Strategické průmyslové zóny Holešov pro pěší a nepřestavují zábor
ZPF. 

Využitím  všech  návrhových  ploch  silniční  dopravy  pro  daný  účel  nebude  narušena  organizace
zemědělského půdního fondu, nedochází k narušení hydrologických a odtokových poměrů, nedochází k
narušení sítě zemědělských účelových komunikací, bude zajištěna funkčnost ponechaných melioračních
systémů. Pozemky dotčené zábory ZPF, které nebudou využity pro realizaci záměrů, budou rekultivovány
a vráceny zpět do ZPF k pinění produkční funkce v krajině. 

Plochy vodní - WT 44 a WT 45 (plocha WT 45 bez nároku na zábor ZPF) tvoří kompenzační opatření k
SPZ Holešov a jejich vymezení vyplývá ze studie vlivů SPZ Holešov na sousední území. Jsou vymezeny
pro realizaci stojatých vod (malé vodní nádrže) jako součást LBC Medřický. Realizací vodních ploch se
zvyšuje biodiverzita krajiny a posiluje její protierozní a ekologická funkce. 
K zabezpečení funkce chybějících částí biocenter a biokoridorů ÚSES byly navrženy plochy přírodní P 41,
P 42 a P 63 s převažující ekostabilizačni funkcí krajiny a na vnějším okraji sídla plocha sídelní zeleně Z*
43 - zeleň s produkční schopností (sady, zahrady). Na plochách sídelní zeleně je vyloučena výstavba
kromě drobných souvisejících staveb (skleníků, sklepů, skladů nářadí, včelínů, stodol, staveb pro chov
drobných  hospodářských  zvířat,  altánů  apod.)  a  to  z  důvodu  požadavku  na  zachování  produkční  a
krajinotvorné funkce. Návrhem těchto ploch nedojde ke zhoršení obhospodařování ani ztížení přístupu na
ponechávané  navazující  nezastavitelné  plochy,  kde  je  dostatečná  možnost  obhospodařování
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zemědělskou mechanizací  a  technikou nedojde ke zhoršení  obhospodařování  ani  ztížení  přístupu na
ponechávané  navazující  nezastavitelné  plochy,  kde  je  dostatečná  možnost  obhospodařování
zemědělskou mechanizací a technikou. 

Ve správním území obce Zahnašovice byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou meliorační zařízení. V
případě,  že  by  se  nová  zástavba  na  zemědělské  půdě  dotýkala  investic  do  půdy  (z  navrhovaných
zastavitelných ploch se jedná o část plochy DS 14), musí být před vlastní realizací navržených ploch v
rámci  projektové  přípravy  provedeno  podrobné  vyhodnocení  stávající  meliorační  sítě  s  tím,  že  bude
zajištěna její funkčnost na plochách zemědělského půdního fondu, které nebudou zastavovány. 

II.  nesouhlasné stanovisko k těmto navrženým plochám umisťovaným na pozemky,  které jsou
součástí ZPF:
 
-  plochy smíšené obytné: SO 4
 - plochy pro dopravu: DS 54
 - plochy krajinné zeleně: K - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
 - plochy lesní: L - 40, 48, 55

Odůvodnění: 
Z dokumentace vyplývá nový požadavek na vymezení  plochy pro  bydlení  SO 4 v  lokalitě  „Muřiny"(o
celkové rozloze 0,12 ha, vše v ZPF a I. třídě ochrany) a na západním okraji zastavěného území navržení
plochy DS 54 (o celkové rozloze 0,04 ha v ZPF a v I. třídě ochrany) pro realizaci parkoviště. 

Dále je zřejmý požadavek na vymezení ploch K 17 a K 46 - krajinná zeleň, konkrétně izolační zeleň podél
dálnice D49 o celkové rozloze 20,99 ha, z toho 18,01 ha v ZPF a v I. třídě ochrany. K tomuto záměru bylo
vydáno Ministerstvem životního prostředí,  odborem výkonu státní správy Vlil  dne 8. 8. 2016 pod č.  j.
54484/ENV/16, 1474/570/16 ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF nesouhlasné stanovisko,
které krajský úřad respektuje. 

Není zpochybněna potřeba vymezení plochy pro bydlení SO 4, DS 54 a potřeba vymezení ploch pro
izolační zeleň K 17 a K 46. Záměry však nejsou řádně zdůvodněny ve smyslu požadavků na ochranu ZPF
v ust. § 3, § 4 a § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, tedy že se prokazatelně jedná o řešeni z hlediska
ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a nejnutnější, a to i vzhledem k tomu,
že se jedná o záměry vymezované na půdách I. třídy ochrany. Návrhem plochy pro bydlení SO 4 a DS 54
navíc dojde k rozšíření výstavby do volné krajiny. 

V případě ostatních vymezovaných ploch krajinné zeleně K - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 (celková rozloha ploch K je 37,69 ha, z
toho v ZPF 34,88 ha a v I.  třídě  ochrany 29,85 ha) a v případě  vymezovaných ploch pro zalesnění
nelesních pozemků L - 40, 48, 55 (celková rozloha ploch L je 7,12 ha, z toho v ZPF 6,92 ha a 6,68 ha v I.
třídě ochrany) dokumentace rovněž neobsahuje řádné zdůvodnění ve smyslu požadavků na ochranu ZPF
v ust. § 3, § 4 a § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Plocha L 55 je navíc bez vazby na stávající lesní
pozemky. 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán
na úseku ochrany ovzduší  podle  ustanovení  §  27  odst.  1  písm.  e)  zákona č.  201/2012  Sb.,  o
ochraně ovzduší, v platném znění
posoudil předloženou dokumentaci pro společné jednáni Územního plánu Zahnašovice a vydává podle
ustanovení § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší, souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění: 
Orgán ochrany ovzduší nepředpokládá, že by využitím ploch vymezených ÚP mohlo dojít ke zhoršení
kvality ovzduší, jelikož stávající průmyslová zóna je stabilizována a v územním plánu určeného účelového
využití ploch drobné výroby budou vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší umisťovány v
minimální míře. 

Krajský  úřad Zlínského kraje,  odbor  dopravy  a  silničního hospodářství  jako příslušný  správní
orgán  na  úseku  dopravy  podle  ustanovení  §  40  odst.  3  písmene  f)  zákona  č.  13/1997  Sb.,  o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává souhlasné stanovisko k návrhu ÚP Zahnašovice (SJ)
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Odůvodnění:  
Z hlediska silnic II. a III. třídy procházejí řešeným územím silnice č. 11/438 a č. 111/43826. Na silnici
11/438 je vyšší intenzita dopravy. V roce 2010 zde bylo naměřeno 4519 vozidel za 24 hodin. V návrhu ÚP
nejsou navrženy nové plochy, které by měly za následek prodloužení průjezdního úseku obcí ani nové
plochy pro bydlení u silnice II.  třídy. Jsou spiněny podmínky ze zadání. K návrhu ÚP nemáme žádné
připomínky. 

Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých
úseků  veřejné  správy,  v  nichž  chrání  veřejný  zájem,  uplatňuje  k  předložené dokumentaci  pro
Územní plán Zahnašovice nesouhlasné koordinované stanovisko.“  

Vyhodnocení stanovisek
Souhlasná stanoviska  na úseku ochrany ZPF,  ovzduší a dopravy byla vzata na vědomí. Za tyto úseky
nebyly uplatněny žádné požadavky. 
Na úseku ochrany ZPF bylo vydáno k  některým  plochám nesouhlasné stanovisko. Projektant doplnil
zdůvodnění   ploch  k nimž  bylo  uděleno  nesouhlasné  stanovisko  a  pořizovatel  požádal  krajský  úřad
Zlínského kraje o vydání  nového stanoviska písemností ze  dne 12.10.2016. Nové stanovisko  vydal
Krajský  úřad  Zlínského  kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství,  odd.  zemědělství,  lesního
hospodářství, myslivosti a rybářství dne  3.11.2016 č.j. KUZL 68520/2016, toto stanovisko  je uvedeno
níže.

8)  Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, odd. životního prostředí,
Masarykova 628, 769 17 Holešov
(stanovisko ze dne 14.09.2016, č.j. HOL-20884/2016/KKS)

Městský úřad Holešov jako příslušný orgán státní správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle §
61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obdržel podle § 4 odst. 7 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, dne
20.07.2016  pod  č.  j.  HOL-15670/2016/UPA/RP  od  pořizovatele  Městského  úřadu  Holešov,  útvaru
územního plánování oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Zahnašovice.   Městský
úřad  Holešov  jako  dotčený  orgán  státní  správy  podle  zvláštních  právních  předpisů,  
po prostudování a zhodnocení předložených podkladů vydává toto koordinované stanovisko zahrnující
jednotlivá stanoviska k ochraně veřejných zájmů podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních
předpisů. 

1. Vodoprávní úřad
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako
příslušný orgán státní správy podle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,
z hlediska  veřejných  zájmů  na  úseku  vodoprávního  úřadu,  jejichž  ochrana  je  v působnosti  zdejšího
městského úřadu vydává následující stanovisko:
K návrhu územního plánu Zahnašovice vydáváme souhlasné stanovisko.

Požadujeme do předloženého návrhu doplnit hranici ochranného pásma 2. vnější (2.b) vodního zdroje
Holešov.Vodoprávní  úřad  návrh  posoudil  a  zjistil,  že  je  v souladu   s  Plánem  rozvoje  vodovodů  a
kanalizací Zlínského kraje, Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu,  s  Národním pánem povodí
Dunaje  a  Plánem pro  zvládání  povodňových rizik  v  povodí  Dunaje.  Lze  předpokládat,  že  záměrem
nedojde  ke  zhoršení  stavu  vodního  útvaru  a  nebude  mít  za  následek  nedosažení  dobrého
stavu/potenciálu vod.

2. Odpadové hospodářství 
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako
příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství podle § 79 odst. 1 písm. k) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vydává následující stanovisko:

K předloženému návrhu vydáváme souhlasné stanovisko.
Městský  úřad  Holešov,  odbor  výstavby,  rozvoje  a  životního  prostředí,  oddělení  životního  prostředí,
neeviduje na katastrálním území Zahnašovice žádnou skládku.

3. Ochrana přírody a krajiny 
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako
příslušný orgán státní správy podle § 77  odst. 1 písm q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, vydává následující stanovisko: 
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S předloženým návrhem územního plánu obce Zahnašovice souhlasíme.  Do předložených podkladů
požadujeme doplnit podmínky ochrany krajinného rázu.

4. Ochrana lesního půdního fondu a hospodaření v lesích
Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako
příslušný orgán státní správy podle § 48 odst. 2 b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění,
vydává následující stanovisko:

   K předloženému návrhu vydáváme souhlasné stanovisko.

5. Silniční správní úřad

Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní,  jako příslušný  silniční správní úřad podle § 40 odst. 4
písm.d)  zákona  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  v platném  znění,  vydává  následující
stanovisko: 
K návrhu územního plánu Zahnašovice vydáváme souhlasné stanovisko

6. Ochrana státní památkové péče
Městský  úřad Holešov,  odbor  tajemníka,  oddělení  školství,  kultury  a  památkové péče,  jako věcně  a
místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění, dle předložené projektové dokumentace poskytuje následující stanovisko:
Na katastrálním území Zahnašovice se nenachází žádná nemovitá kulturní památka ani plošně chráněné
území. Z hlediska státní památkové péče správní orgán nemá námitek.

Závěr :
Městský úřad Holešov  na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních
právních předpisů vydává souhlasné koordinované stanovisko k návrhu Územního plánu
Zahnašovice.  

Vyhodnocení stanovisek
Souhlasná stanoviska jednotlivých dotčených orgánů byla vzata na vědomí. Požadavek vodoprávního
úřadu byl respektován, do grafické části odůvodnění územního plánu – koordinačního výkresu a výkresu
vodního hospodářství byla doplněna hranice ochranného pásma 2. vnější (2.b) vodního zdroje Holešov.
Byl  respektován požadavek dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a krajiny – do textové části
územního plánu do kapitoly A/I.6 Stanovení podmínek pro využití  ploch… vč.   základních podmínek
ochrany krajinného rázu byly doplněny  podmínky ochrany krajinného rázu.

9) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, Riegrovo
nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
 (stanovisko ze dne 5.10.2016, č.j.  SPU 511572/2016/Vr):
„Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž jako příslušný správní úřad podle
zákona č.  503/2013 Sb.,  o Státním pozemkovém úřadu a změně  některých souvisejících zákonů,  v
souladu s § 19, písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh Územního plánu Zahnašovice a po zhodnocení souladu s 
požadavky zákona vydává toto stanovisko: S návrhem Územního plánu Zahnašovice, na základě ust. §
19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb.,nadepsaný správní úřad souhlasí a zároveň upozorňuje, že dne 26.
5. 2016 byla v katastrálním území Zahnašovice zahájena komplexní pozemková úprava.“

Vyhodnocení stanoviska
Stanovisko bylo vzato na vědomí.

10)  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. zemědělství,
lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, T. Bati 21, 761 90 Zlín
  (stanovisko ze dne  03.11. 2016, č.j. KUZL 68520/2016):
 „Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán
veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení o konání
společného jednání  o  návrhu  Územního plánu Zahnašovice,  vydává podle  ust.  §  4  odst.  7  zák.  č.

Příloha č. 3                                                                                                                                                  str. 12/94



č. zakázky 01_16                                        Územní plán Zahnašovice                                                        duben 2017

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto koordinované stanovisko k
ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů: 

Žadatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování

 Charakteristika záměru návrhu ÚP Zahnašovice 
- plochy smíšené obytné: SO - 1, 2, 3, 4 
- plochy pro drobnou výrobu a služby: VD - 5, 6 
- plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu: VZ 7 
- plochy výroby: V – 8, 9 
- plochy pro dopravu: DS – 12, 13, 14, 15, 16, 49, 50, 51, 52, 53, 54 
- plochy krajinné zeleně: K - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,    33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 
- plochy lesní: L - 40, 48, 55 
- plochy přírodní: P – 41, 42, 63 
- plochy sídelní zeleně: Z* – 43 
- plochy vodní: WT – 44, 45 

Krajský úřad Zlínského kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství  jako příslušný správní
orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) v souladu s ustanovením §
13 odst. 1 a § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon na ochranu ZPF),  posoudil upravenou dokumentaci pro
společné jednání o návrhu Územního plánu Zahnašovice, a podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje 
I. souhlasné stanovisko k navrženým plochám, u nichž zpracovatel požadavky zákona na
ochranu ZPF respektoval: 
- plochy smíšené obytné: SO - 1, 2, 3 
- plochy pro drobnou výrobu a služby: VD - 5, 6 
- plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu: VZ 7 
- plochy výroby: V – 8, 9 
- plochy pro dopravu: DS – 12, 13, 14, 15, 16, 49, 50, 51, 52, 53, 54 
- plochy krajinné zeleně: K - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  35, 36,
37, 38, 39, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 
- plochy lesní: L - 40, 48, 55 
- plochy přírodní: P – 41, 42, 63 
- plochy sídelní zeleně: Z* – 43 
- plochy vodní: WT – 44, 45 

Odůvodnění: 
Dne 12.  10.  2016 byla  Krajskému úřadu Zlínského kraje,  odboru životního prostředí  a zemědělství,
doručena  žádost  Městského  úřadu  Holešov,  útvaru  územního  plánování,  o  nové  koordinované
stanovisko  k  upravené  dokumentaci  Návrhu  územního  plánu  Zahnašovice  pro  společné  jednání.
Upravená dokumentace, která je součástí  žádosti,  u výše jmenovaných lokalit  vyhodnocuje důsledky
navrhovaného řešení a zdůvodňuje toto řešení z hlediska zásad ochrany zemědělského půdního fondu.
Navržená koncepce  navazuje  na  dosavadní  stavební  vývoj  a  charakter  řešeného  území.  Z  důvodu
kontinuity  rozvoje  tohoto  území  je  do  nově  navrženého  územního  plánu  přebírána  část  záměrů
předchozího  územního  plánu  ÚPO  Zahnašovice.  Rozsah  a  vlastní  umístění  navržených  ploch
zohledňuje  koordinaci  širších  územních  vztahů  (nadřazenou  ÚPD  vč.  zpracovaných  studií,  plánů,
návaznost na sousední katastrální území, příp. již realizované záměry), místní poměry. 

Plochy smíšené obytné 
V lokalitě „Záhumeničky“ jsou vymezeny plochy SO č. 1, SO č. 2, SO č. 3, vše v celém rozsahu v ZPF.
Dle BPEJ se jedná z hlediska kvality  půd převážně  o  půdy nejvyšší kvality,  řazené do I.  a II.  třídy
ochrany.  Tyto  plochy jsou však navrženy tak,  aby  bylo zajištěno využití  proluk,  scelení  a  kontinuita
území, tj. v návaznosti na stávající zastavěné území, k fragmentaci krajiny nedochází. Plochy SO č. 1,
SO č. 2, SO č. 3 o celkové rozloze 1,38 ha jsou vymezeny již stávajícím územním plánem a prakticky
ihned zastavitelné, odejmutí ze ZPF bylo již povoleno. Lokality pro bydlení jsou navrženy tak, že mají
zajištěnou dopravní obsluhu a z hlediska polohy mají předpoklady pro rozvoj technické infrastruktury.
Využitím ploch pro daný účel nedojde k znepřístupnění okolních pozemků nebo nemožnosti či ztížení
zemědělského  obhospodařování  okolních  pozemků,  nebude  narušena  organizace  ZPF,  návrhem
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nevznikají zbytkové plochy pro zemědělské využití,  nedojde k narušení hydrologických a odtokových
poměrů, nedojde k narušení sítě zemědělských účelových komunikací.

Plochy pro drobnou výrobu a služby, plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu, plochy výroby 
Hospodářský  rozvoj  území  podporou  lokální  zaměstnanosti  vytvořením  pracovních  příležitostí  je
umožněn vymezením ploch pro výrobu V, pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ a pro drobnou výrobu
a služby VD. Plocha VD č. 6 je řešena změnou č. 2 ÚPO Zahnašovice a je převzata v celém rozsahu.
Nachází  se  na  jižním  okraji  zástavby  v  bezprostřední  blízkosti  zemědělské  farmy.  Jedná  se  o
bezkonfliktní rozšíření nerušící výroby ve vazbě na existující areál. Nově se v návaznosti na zastavěné
území  a  v  dosahu  dopravní  a  technické  infrastruktury  v  prostoru  bývalých  hospodářských  objektů
vymezuje plocha VD č. 5, kde je mj. možnost revitalizace nevyužitých objektů. 

Na okraji areálu stávající zemědělské farmy je navržena plocha VZ č. 7, která logicky sceluje stávající
plochu  výroby.  Jedná  se  o  zbytkovou  plochu  ZPF  v  návaznosti  na  zastavěné  území,  kterou  nelze
intenzivně zemědělsky obhospodařovat. 

Plochy  V  č.  8  a  V  č.  9  jsou  součástí  strategické  průmyslové  zóny  Holešov,  vymezené  na  místě
původního letiště  Holešov,  zahrnují  katastrální  území  Holešov,  Třebětice,  Všetuly  a  Zahnašovice,  a
řešené  ve  změně  č.  1  ÚPO  Zahnašovice  a  v  nadřazené  dokumentaci  „Zásady  územního  rozvoje
Zlínského kraje“ (dále jen ZÚR ZK). Dotčené pozemky byly vyjmuty ze ZPF a jsou v kultuře ostatní
plocha. 

Využitím  návrhových  ploch  výroby  (V,  VD,  VZ)  pro  daný  účel  nedojde  k  znepřístupnění  okolních
pozemků  nebo  nemožnosti  či  ztížení  zemědělského  obhospodařování  okolních  pozemků,  nebude
narušena  organizace  ZPF,  návrhem nevznikají  zbytkové  plochy  pro  zemědělské  využití,  nedojde  k
narušení  hydrologických  a  odtokových  poměrů,  nedojde  k  narušení  sítě  zemědělských  účelových
komunikací.  Z hlediska bonity  se jedná převážně  o půdy I.  a II.  třídy ochrany. Jakékoliv jiné řešení
představuje rovněž zábor vysokobonitních půd, je však nežádoucí ve vztahu k urbanistické struktuře.
Návrhové plochy nelze vymezit na půdách s nižší třídou ochrany (III. a IV. třídy), neboť tyto půdy se
nachází ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné území.

Plochy pro dopravu 
Z dokumentace vyplývá mj. požadavek na vymezení ploch silniční dopravy DS č. 12, DS č. 50 a DS č.
52, konkrétně pro koridor dálnice D49 o celkové výměře 11,68 ha, z toho 10,2 ha ZPF a I. třídě ochrany.
K tomuto záměru bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu státní správy VIII dne
8. 8. 2016 pod č. j. 54484/ENV/16, 1474/570/16 ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF kladné
stanovisko. Jedná se o záměr přebíraný z nadřazené dokumentace ZÚR ZK, který byl již řešen v rámci
změny  č.  1  územního  plánu  obce.  Z  dokumentace  je  dále  zřejmé,  že  po  realizaci  vlastní  stavby,
souvisejících terénních úprav vč. výsadby zeleně bude zbylá část koridoru zrekultivována a vrácena zpět
do ZPF k plnění produkční funkce v krajině. Plochy respektují technicko - ekonomickou studii D49 v
úseku Hulín – hranice ČR/SR z r. 2015 a stavební povolení na stavbu „Rychlostní silnice r49, stavba
4901  Hulín  –  Fryšták“  z  r.  2008.  Původní  kategorie  rychlostní  silnice  byla  změněna  a  silnice  byla
převedena dne 1.  1.  2016  do  kategorie  dálnic.  Plocha  DS 52 vymezená  v  historické  stopě  bývalé
vozovky zajišťuje  mimoúrovňové křížení  s  dálnicí  a  zpřístupňuje  obec Zahnašovice s  SPZ Holešov.
Požadavek vyplývá mj. z Územní studie dopadů SPZ Holešov na území obce Zahnašovice. 

Plochy  DS č.  13  (bez  nároku na  zábor  ZPF)  a  DS č.  14 jsou  návrhem účelových komunikací  pro
zemědělské obhospodařování, s možností vedení cyklotrasy podél vodního toku Mojena a Ludslávka.
Trasování komunikace reaguje na stávající liniové krajinné struktury (vodoteč, liniová zeleň) a navazuje
na  sousední  katastrální  území  Třebětice  a  Žeranovice.  Smyslem trasování  cyklostezky  je  separace
dopravy  (zvýšení  bezpečnosti  provozu  a  zabránění  střetu  silničních  vozidel  a  cyklistů,  tj.  vyloučení
cyklistické dopravy na silnicích II. a III. třídy s vyšší intenzitou dopravy), zvýšení prostupnosti územím a
zatraktivnění regionu pro rekreační využití krajiny. 

Oproti stávajícímu územnímu plánu byla navržena plocha DS č. 15, logicky navazující na stávající místní
komunikaci  a  rozšiřující  síť  místních  a  účelových  komunikací,  zkvalitňuje  propustnost  zastavěným
územím a zpřístupňuje plochy územních rezerv 10 a 11 usměrňující budoucí vývoj ploch pro bydlení. 

Pro dopravní obslužnost byly dále navrženy plochy DS č. 16 (zajišťuje dopravní obsluhu plochy výroby
VD č. 5 a plochy bydlení SO č. 4, zajišťuje rovněž obhospodařování přilehlých zemědělských pozemků)
a DS č. 49 (k zajištění přístupu na pozemky zahrad). Plocha umožňuje taktéž rozšíření sítě technické
infrastruktury.
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Plochy DS č. 51, DS č. 52 a DS č. 53 řeší dopravní dostupnost Strategické průmyslové zóny Holešov pro
pěší a nepřestavují zábor ZPF. 

Plocha DS č. 49 napojuje stávající zahrádky na místní komunikaci a zkvalitňuje dopravní obslužnost. 

Plocha DS č. 54 se nachází na západním okraji zastavěného území v těsné blízkosti silnice II. třídy,
místní  komunikace,  k  v  docházkové vzdálenosti  stávajícího sportoviště  a  v  blízkosti  čerpací  stanice
veřejné kanalizace. Přesto, že se navrhovaná plocha DS č. 54 nachází na půdách s I. třídou ochrany
ZPF, jedná se o nejvýhodnější řešení – plocha přímo navazuje na zastavěné území obce, na místní
komunikaci a není vhodná k zemědělskému obhospodařování z důvodu návaznosti na stávající čerpací
stanici  veřejné kanalizace.  Až 81% území  obce tvoří  půdy ZPF převážně  na plochách vyšší bonity,
Navrhovanou ploch DS č. 54 nelze vymezit na půdách s nižší třídou ochrany (III. a IV.), neboť tyto půdy
se nacházejí ve volné krajině mimo zastavěné území. 

Využitím  všech  návrhových  ploch  silniční  dopravy  pro  daný  účel  nebude  narušena  organizace
zemědělského půdního fondu, nedochází k narušení hydrologických a odtokových poměrů, nedochází k
narušení sítě zemědělských účelových komunikací, bude zajištěna funkčnost ponechaných melioračních
systémů.  Pozemky  dotčené  zábory  ZPF,  které  nebudou  využity  pro  realizaci  záměrů,  budou
rekultivovány a vráceny zpět do ZPF k plnění produkční funkce v krajině.

Plochy vodní 
Plochy vodní - WT č. 44 a WT č. 45 (plocha WT č. 45 bez nároku na zábor ZPF) tvoří kompenzační
opatření k SPZ Holešov a jejich vymezení vyplývá ze studie vlivů SPZ Holešov na sousední území. Jsou
vymezeny pro realizaci stojatých vod (malé vodní nádrže) jako součást LBC Medřický. Realizací vodních
ploch se zvyšuje biodiverzita krajiny a posiluje její protierozní a ekologická funkce. 

Plochy krajinné zeleně, plochy sídelní zeleně, plochy přírodní a plochy lesní 
Rozsah a vlastní umístění ploch přírodně  blízkých opatření zohledňuje mj. koordinaci širších vztahů,
zejména  soulad  s  plánem  ÚSES,  Územní  studií  dopadů  Strategické  průmyslové  zóny  Holešov  a
Programem na obnovu krajiny. Všechny navržené přírodně blízké opatření tvoří ucelený funkční systém
ploch a liniových struktur umožňující migraci živočichů, zadržující vodu v krajině, snižující rychlost větru v
otevřené krajině  (snížení  rizika  větrné eroze).  Základní  kostrou jsou prvky ÚSES, na které  navazují
stávající plochy lesa, integrační a doprovodné zeleně.
 
K č.  17 a č.  46 -  jsou plochy izolační  zeleně  u rychlostní  silnice D 49, které jsou vymezeny již  ve
stávajícím platném územním plánu a jsou rovněž součástí návrhové části  kompenzačních opatření v
Územní  studii  dopadů  průmyslové  zóny  Holešov.  Tato  izolační  zeleň  má  jednak  kompenzovat
ekologickou újmu vzniklou v dané lokalitě  výstavbou rychlostní komunikace a strategické průmyslové
zóny (cca 272 ha) a zároveň má zajistit začlenění těchto staveb do krajiny, čímž bude snížen negativní
dopad stavby na krajinný ráz. V neposlední řadě bude mít izolační zeleň u rychlostní komunikace, která
kopíruje hranice rozlehlé strategické průmyslové zóny, významnou hygienickou funkci v souvislosti se
stávajícími plochami bydlení, krajinotvornou a biologickou funkci. Návaznost na rychlostní komunikaci
předurčuje to, že navržené řešení je jediné možné, aby byla splněna požadovaná funkce zeleně, proto je
nutné a nejvýhodnější. 

K č. 19, 26, 34, 35, 38., 39, 62 – vymezené plochy liniového charakteru jsou součástí biokoridorů ÚSES
zajišťující migraci živočichů. 

K č. 18, 20 – 25, 27 – 30, 32, 33, 36, 37 – plochy představují krajinotvorné opatření 
K č. 47, 56 – 61 – plochy integrační zeleně jsou vymezeny z důvodu posílení ekologické stability krajiny,
zabránění vodní erozi na sklonitých půdách, zabránění větrné eroze realizací biotechnické zeleně. 

K č. 31 – plní funkci izolační – odděluje zastavěné území od volné nezastavěné krajiny. 

Z*  č.  43  –  plní  funkci  integrační  zeleně  na rozhraní  zastavěného území  a nezastavěné krajiny.  Na
plochách sídelní zeleně je vyloučena výstavba kromě drobných souvisejících staveb (skleníků, sklepů,
skladů  nářadí,  včelínů,  stodol,  staveb pro chov drobných hospodářských zvířat,  altánů  apod.) a to z
důvodu požadavku na zachování produkční a krajinotvorné funkce. Návrhem těchto ploch nedojde ke
zhoršení obhospodařování ani ztížení přístupu na ponechávané navazující nezastavitelné plochy, kde je
dostatečná možnost obhospodařování zemědělskou mechanizací a technikou. 
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L č.  40,  48,  55 – jedná se o drobné lesní plochy uvnitř  rozsáhlých bloků  orné půdy,  které zajišťuji
ekologickou stabilitu, biodiverzitu, jsou protierozním opatřením, podporují zadržování vody v krajině, jsou
přirozeným krytem pro migrující živočichy. Jsou navrženy ve vazbě na stávající remízky či fragmenty
lesa. Požadavek vyplývá mj. z Územní studie dopadů SPZ Holešov a RURÚ pro správní obvod ORP
Holešov. Plocha L č. 48 je navržena na jihovýchodním okraji zástavby v blízkosti zemědělské farmy s
bioplynovou stanicí v návaznosti na existující pás lesa a biocentrum Medřický zejména jako protierozní
opatření a jako přechodová zeleň zmírňující vliv staveb a jejich vlastního provozu na okolí. Umožňuje
také migrační  průchodnost.  Pro zvýšení  retence vody v krajině  a  zajištění  migrační  průchodnosti  je
navržena plocha L č. 55, která je navíc kompenzačním opatřením vyplývajícím z Územní studie dopadů
SPZ Holešov na území Zahnašovice. 

Plochy přírodní P č.  41, P č.  42 a P č.  63 jsou navrhované prvky biocenter ÚSES k realizaci plnící
ekostabilizační funkci v krajině. 

Využitím  všech  návrhových  ploch  krajinné  zeleně,  ploch  lesních,  přírodních,  sídelní  zeleně  a  ploch
vodních  nebude  narušena  organizace  zemědělského  půdního  fondu,  nedochází  k narušení
hydrologických a odtokových poměrů, nedochází k narušení sítě zemědělských účelových komunikací,
bude zajištěna funkčnost ponechaných melioračních systémů.

II. nesouhlasné stanovisko k návrhu lokality umísťované na pozemky, které jsou součástí ZPF: 
- plocha smíšená obytná: SO č. 4 

Odůvodnění: 
Z dokumentace vyplývá nový požadavek na vymezení plochy pro bydlení SO 4 v lokalitě  „Muřiny“(o
celkové rozloze 0,12 ha, vše v ZPF a I. třídě ochrany). Záměr však není řádně zdůvodněn ve smyslu
požadavků na ochranu ZPF v ust. § 3, § 4 a § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, tedy že se prokazatelně
jedná  o  řešení  z  hlediska  ochrany  ZPF  a  ostatních  zákonem  chráněných  zájmů  nejvýhodnější  a
nejnutnější,  a to  i  vzhledem k tomu, že se jedná o záměr  vymezovaný na půdách I.  třídy  ochrany.
Návrhem plochy pro bydlení SO 4 navíc dojde k rozšíření výstavby do volné krajiny.

Krajský úřad Zlínského kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství  jako příslušný správní
orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění posoudil předloženou dokumentaci pro společné jednání Územního
plánu Zahnašovice a vydává podle ustanovení § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší,  souhlasné
stanovisko. 

Odůvodnění: 
Orgán ochrany ovzduší nepředpokládá, že by využitím ploch vymezených ÚP mohlo dojít ke zhoršení
kvality  ovzduší,  jelikož  stávající  průmyslová  zóna  je  stabilizována  a  v  územním  plánu  určeného
účelového  využití  ploch  drobné výroby  budou vyjmenované  stacionární  zdroje  znečišťování  ovzduší
umisťovány v minimální míře.

Krajský úřad Zlínského kraje,  odbor dopravy a silničního hospodářství  jako příslušný správní
orgán na úseku dopravy  podle ustanovení  §  40 odst.  3  písmene f)  zákona č.  13/1997 Sb.,  o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  vydává souhlasné stanovisko k návrhu
ÚP Zahnašovice (SJ) 

Odůvodnění: 
Z hlediska silnic II. a III. třídy procházejí řešeným územím silnice č. II/438 a č. III/43826. 
Na silnici II/438 je vyšší intenzita dopravy. V roce 2010 zde bylo naměřeno 4519 vozidel za 24 hodin. V
návrhu ÚP nejsou navrženy nové plochy, které by měly za následek prodloužení průjezdního úseku obcí
ani nové plochy pro bydlení u silnice II. třídy. Jsou splněny podmínky ze zadání. K návrhu ÚP nemáme
žádné připomínky.

Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků
veřejné správy,  v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k předložené dokumentaci pro Územní plán
Zahnašovice nesouhlasné koordinované stanovisko.

Vyhodnocení stanoviska
Souhlasná stanoviska  na úseku  ochrany ZPF, ovzduší a dopravy byla vzata na vědomí. 
Na úseku ochrany ZPF  vydal dotčený orgán nesouhlasné stanovisko k  navržené ploše SO č. 4. Tato
plocha byla v návrhu pro veřejné projednání vypuštěna.
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Plocha č.  4  se nachází  na půdách s I.  tř.  ochrany ZPF, mimo zastavěné území,  nebyla vymezena
v původním Územní plánu obce Zahnašovice, nelze prokázat veřejný zájem na vymezení této plochy.
Plochu č. 4 lze zdůvodnit  pouze vlastnickými vztahy a návazností na zastavěné území.
V původním Územním plánu obce  Zahnašovice je vymezeno 2,09 ha nevyužitých zastavitelných ploch.
Potřeba zastavitelných ploch je stanovena na 2,64 ha, přičemž v návrhu územního plánu pro společné
jednání bylo vymezeno 1,48 ha jako návrh a 1,99 ha jako územní rezerva, tj. celkem ploch pro bydlení
3,47 ha. Ačkoliv plocha č. 4 má rozsah 0,12 ha a nachází se na východním okraji zastavěného území
podél  Mojeny, rozšiřuje z hlediska územního rozvoje výstavbu do krajiny.
Po  upravení  dokumentace  na  základě  výsledků  projednání  dle  §  50  stavebního  zákona   požádal
pořizovatel o nové koordinované stanovisko. Souhlasné koordinované stanovisko bylo vydáno Krajským
úřadem  Zlínského  kraje,  odborem  životního  prostředí  a  zemědělství,  odd.  zemědělství,  lesního
hospodářství, myslivosti a rybářství dne 03.04.2017 pod č.j. KUZL 19546/2017 a je uvedeno níže.

11)  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, odd.   územního
plánování, T. Bati 21, 761 90 Zlín
(stanovisko ze dne 6.12.2016, č.j.  KUZL 73917/2016)
 
 Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu Zahnašovice 

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému
orgánu územního plánování byl dne 25.7.2016 v souladu s ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním  plánování  a  stavebním  řádu  (dále  jen  stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,
předložen návrh Územního plánu Zahnašovice (dále jen ÚP). 
Stanoviska,  připomínky a výsledky konzultací  podle ust.  § 50 odst.  2 až 4 stavebního zákona byly
krajskému  úřadu  doručeny  dne  7.11.2016  spolu  se  žádostí  o  vydání  stanoviska  k  návrhu  ÚP
Zahnašovice z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu
s politikou územního rozvoje a souladu s územně  plánovací dokumentací vydanou krajem (ust. § 50
odst. 7 stavebního zákona). 
Základní identifikační údaje 
Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 17 Holešov 
Projektant: Ing. Lubor Sawicki, Ohrada 1854, 755 01 Vsetín 
Datum vyhotovení: 06/2016 
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Zahnašovice

Podklady pro vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování poskytnuté pořizovatelem: 
A. Návrh OOP včetně jeho příloh: 
1. Textová část návrhu ÚP 
2. Grafická část: 
    Výkres základního členění území 1:5 000 
    Hlavní výkres 1:5 000 
    Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 
3. Textová část odůvodnění ÚP 
4. Grafická část odůvodnění 
    Výkres širších vztahů 1:100 000 
    Koordinační výkres 1:5 000 
    Koordinační výkres – výřez zastavěného území 1:2 000 
    Výkres technické infrastruktury – doprava, energetika, spoje 1:5 000 
    Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství 1:5 000 
    Výkres záborů ZPF a PUPFL 1:5 000 
5. Doplňující průzkumy a rozbory

B. Stanoviska a připomínky podané k návrhu ÚP Zahnašovice

Posouzení 
Krajský  úřad  Zlínského  kraje,  odbor  územního  plánování  a  stavebního  řádu,  jako  nadřízený  orgán
územního plánování ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona 
nesouhlasí 
s návrhem ÚP Zahnašovice z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vazby,  souladu  s  politikou  územního  rozvoje  a  souladu  s  územně  plánovací  dokumentací  vydanou
krajem. 
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Odůvodnění:
Krajský  úřad  Zlínského  kraje,  odbor  územního  plánování  a  stavebního  řádu,  jako  nadřízený  orgán
územního plánování posoudil ÚP Zahnašovice z těchto hledisek: 
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy 
- z hlediska širších vztahů je v předloženém návrhu územního plánu řešena koordinace se sousedními
obcemi nedostatečně. Požadujeme doplnit kapitolu Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z
dalších dokumentů  a širších vztahů  (ve vyhlášce je tato kapitola nazvána: “Vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů v území“) o popis jednotlivých záměrů, zda je zajištěna jejich
návaznost  na  sousední  území  a  jak,  nebo  není.  Nestačí  obecné  konstatování:  např.  „Územní  plán
stanovuje požadavek na vytvoření podmínek pro realizace záměrů přesahující na sousední katastrální
území. Bude zajištěna provázanost stabilizovaných / návrhových ploch mající dopad na řešení územního
plánu či jeho aktualizace.“ Z uvedeného textu není zřejmé, zda návaznost jednotlivých záměrů je či není
zajištěna. V případě, že není zajištěna návaznost, je třeba uvést požadavek na zajištění návaznosti v
územním plánu sousední obce. Požadujeme doplnit pruh území z vydaných územních plánů sousedních
obcí, po jeho doplnění budou zřejmé všechny návaznosti (i obec Míškovice již projednává návrh ÚP) 
- dále požadujeme doplnit popis návazností u plochy V - pro výrobu – „strategické plochy pro výrobu
Letiště  -  Holešov“,  a to nejen plošných návazností.  Porovnáním podmínek využití  plochy (V) Plochy
výroby a skladování - průmyslová zóna v ÚP Holešov a podmínek využití pro stejnou plochu V – plochy
výroby - průmyslová zóna v ÚP Zahnašovice byly zjištěny rozdíly jak v názvu plochy, v hlavním využití,
přípustném  využití  i  v  nepřípustném  využití.  V  názvu  plochy  –  v  ÚP  Zahnašovice  chybí  uvedení
skladování, v hlavním využití – v ÚP Zahnašovice chybí také uvedení skladování, které je uvedeno až v
přípustném využití,  a to ještě  s dodatkem související. V nepřípustném využití chybí uvedení činností,
které mohou ohrozit povrchové a podzemní vody. V nepřípustném využití je navíc uvedeno: „samostatná
kanalizace průmyslově znečištěných odpadních vod vč. staveb a zařízení k jímání a manipulaci s takto
znečištěnými vodami“.  Kanalizace průmyslově  znečištěných odpadních vod zařadit  do nepřípustných
činností plochy výroby v územním plánu nelze. Pojem průmyslové odpadní vody jsou definovány v ust. §
2  písm.  a)  nařízení  vlády  č.  401/2015  Sb.,  o  ukazatelích  a  hodnotách  přípustného  znečištění
povrchových  vod  a  odpadních  vod,  náležitostech  povolení  k  vypouštění  odpadních  vod  do  vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, jako odpadní vody z výrob uvedených v části B
přílohy č. 1 k tomuto nařízení, jakož i odpadní vody v této části přílohy neuvedené, jsou-li vypouštěny z
výrobních nebo jim podobných zařízení, včetně  odpadních vod vypouštěných z průmyslových areálů,
které vznikají převážně jako produkt průmyslové činnosti.  V příloze 1 nařízení jsou stanoveny emisní
standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. Samotný pojem je definován bez ohledu na
druh výroby, z které jsou odpadní vody produkovány. Vzhledem k uvedenému by vyloučení možnosti
umístění kanalizace pro průmyslové vody v ploše výroby zcela popřelo určení navrhované plochy pro
výrobu.  Posouzení  možnosti  či  nemožnosti  napojení  jednotlivých  staveb  s  výrobou  umisťovaných  v
ploše,  tedy  splnění  limitů  daných  platným  kanalizačním  řádem,  bude  v  konkrétních  případech
předmětem následných správních řízení. Požadujeme zkoordinovat podmínky využití této plochy výroby
– průmyslová zóna - V č. 8 a č. 9 v ÚP Zahnašovice tak, aby byly v souladu s využitím plochy výroby a
skladování – průmyslová zóna (V) v ÚP Holešov. Obě plochy jsou součást jednoho záměru ze ZÚR ZK,
zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 (dále jen ZÚR ZK).

b) Soulad s politikou územního rozvoje 
Návrh ÚP Zahnašovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále
jen PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1). V návrhu ÚP jsou zohledněny republikové priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a konkrétní požadavky z ní vyplývající. 
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Pro  řešené  území  vyplývají  ze  ZÚR  ZK,  zahrnující  právní  stav  ke  dni  05.10.2012  požadavky  na
respektování  kritérií  podmínek  pro  rozhodování  o  změnách  v  území  vyplývající  z  následujícího
vymezení: 
- priority územního plánování - jsou uplatněny 
- je součást rozvojové oblasti OB 9 Zlín - zapracováno 
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - zapracováno 
-  cílové  charakteristiky  krajiny  -  krajinný  celek  Holešovsko,  krajinný  prostor  Mysločovicko,  krajina
zemědělská intenzivní - zapracováno 
- PK 01 dálnice D 49 Hulín – Střelná - zapracováno plochami č. 12, 50, 52, ale v podmínkách pro využití
ploch je využití těchto ploch podmíněno výsadbou izolační zeleně v plochách č. 17 a 46 a zachování
prostupnosti pro pěší v plochách č. 51,52 a 53. V podmíněně přípustném využití nelze uvádět podmínky
pro využití hlavní, ale pro další využití plochy za splnění uvedených podmínek. Požadujeme upravit 
- PU 158 RBK 1580 - Na Skále - Lipina - zapracováno 
- plocha nadmístního významu plocha pro výrobu – Letiště Holešov – máme požadavek věnovat zvláštní
pozornost koordinaci vymezení záměru průmyslové zóny Holešov – Letiště. Podmínky pro využití V -
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plocha výroby – průmyslová zóna v návrhu ÚP Zahnašovice a ÚP Holešov se od sebe liší, přesto že jde
o dvě části jedné plochy – koordinace využití ploch pro výrobu v ÚP Zahnašovice s ÚP Holešov není
dostačující viz výše 
- prověření elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/Slovensko je
úkolem pro Zlínský kraj a není zatím zpracovaná 
V návrhu ÚP Zahnašovice je třeba upravit záměr koridoru D 49 a plochy výroby Letiště Holešov ze ZÚR
ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.
 
Podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona v případě,  že krajský úřad upozorní ve stanovisku
pořizovatele na nedostatky z hledisek uvedených v odst. 7 tohoto ustanovení, lze zahájit řízení o
vydání  územního  plánu  až  na  základě  potvrzení  krajského  úřadu  o  odstranění  nedostatků.
Vzhledem  k  nedostatkům  uvedeným  v  Odůvodnění  tohoto  stanoviska  požadujeme  před
zahájením  řízení  o  územním  plánu  jejich  odstranění  a  předložení  návrhu  Územního  plánu
Zahnašovice krajskému úřadu k posouzení, zda uvedené nedostatky byly odstraněny. 

Dle ust. 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu
upozorňujeme, že v předloženém návrhu územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz níže). Proto
doporučujeme  pořizovateli,  aby  byl  návrh  ÚP znovu  překontrolovaný  a  před  veřejným projednáním
upravený. 

Textová část návrhu 

- textová část ÚP obsahuje prvky regulačního plánu a územního rozhodnutí, např. velikost souvisejících
staveb do 50m2, typ střechy: šikmá (sedlová, pultová), příp. typ střechy – šikmá (sedlová, valbová, u
doplňkových staveb možná pultová), stavby pro zajištění zemědělské produkce typu seníky, přístřešky
pro dobytek, napajedla, hnojiště do 300 m2, střecha sedlová symetrická se sklonem 38° - 45°, což je v
rozporu s ust. § 43 odst. stavebního zákona: „Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území  nesmí  obsahovat  podrobnosti  náležející  svým  obsahem  regulačnímu  plánu  nebo  územním
rozhodnutím“. Doporučujeme přepracovat. 

- v kap. A/I.6b Podmínky využití ploch… jsou v podmíněně přípustném využití uvedeny podmínky pro
využití hlavní. Hlavní využití ploch je v ÚP podmíněno splněním předepsaných podmínek. V této části se
uvádí další možné využití uvedené plochy za splnění předepsaných podmínek, tedy podmíněně
přípustné využití, ale nepatří sem podmínky a omezení pro hlavní využití ploch. Jedná se o plochy: SO –
Plochy smíšené obytné, DS – plochy dopravní infrastruktury, VZ – plochy zemědělské výroby 

- v kap. A/I.6b Podmínky využití ploch… je v ploše Z* - plochy sídelní zeleně v podmíněně přípustném
využití uvedeno: “pozemek p. č. 188 – stávající stavby pro bydlení, bez možnosti dalšího rozvoje“. Ve
výkrese jde o plochu Z* stavovou. Na ploše je stavba rodinného domu a zemědělská stavba, které jsou
zapsány v katastru nemovitostí. V případě, že ÚP navrhuje tyto stavby jako součást sídelní zeleně, je
stávající využití v ÚP Zahnašovice v rozporu se skutečným využitím. 

- v textové části návrhu jsou v kap. A/I.11 vymezeny 2 plochy smíšené obytné SO jako územní rezervy č.
10  a  11,  s  podmínkou  prověření  zpracování  územní  studie,  která  má  prověřit  rozvoj  urbanistické
struktury navazující na centrální část sídla (náves), ale v kap. A/I.10 není žádná plocha pro územní studii
navržena. V části odůvodnění nejsou plochy pro územní rezervy odůvodněny a ohledně územních studií
je uvedeno, že nejsou navrhovány. V grafické části návrhu ve Výkrese základního členění nejsou žádné
plochy  územních  rezerv  ani  územních  studií  zakresleny,  ale  v  Hlavním  výkrese  jsou  jako  plochy
územních rezerv zakresleny plochy SO č. 10 a 11. V ÚP je také navržena plocha č. 15 pro realizaci
místní komunikace s veřejným prostranstvím (dopravní obsluha ploch územní rezervy č. 10 a 11) a ta je
zakreslena v Hlavním výkrese i ve výkrese základního členění. Doporučujeme uvést do souladu textovou
a grafickou část návrhu ÚP Zahnašovice, protože vnitřní rozpor ÚP by mohl vést k nepřezkoumatelnosti
územního plánu a k jeho zrušení 

- v části odůvodnění v kap. B/I.2c v bodě (1.8) je uvedeno: Všechny prvky ÚSES jsou navrženy jako
nezastavitelné“, ale v návrhu není ani jedna plocha (lesní, přírodní, zemědělská nebo krajinné zeleně)
nezastavitelná a nikde v návrhu uvedeno, že prvky ÚSES jsou nezastavitelné. Nezastavitelným je podle
§ 2 odst.  1 písm.  e)  stavebního zákona pozemek, jenž nelze zastavět  na území obce, která nemá
územní plán, a to: pozemek veřejné zeleně  a parku sloužící  obecnému užívání a v intravilánu lesní
pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha. Doporučujeme upravit 
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- v kap. B/I.2 d Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z dalších dokumentů a širších územních
vztahů  je  uveden  již  neplatný  dokument  Plán  oblasti  Povodí  Moravy  a  Dyje,  doporučujeme
překontrolovat  platnost  všech  (schází  uvedení  Plánu  odpadového  hospodářství  Zlínského  kraje  z
26.2.2016) a uvádět jen dokumenty, které jsou platné 

-  v  kap.  B/I.2f  –  Výčet  záležitostí  nadmístního  významu,  které  nejsou řešeny  v  Zásadách územního
rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení, je uveden záměr koridor pro D 49, který tam nepatří,
protože  v  platných  zásadách  územního rozvoje  je  řešen -  v  závěru  kapitoly  B/I.4  část  IV  Stanovení
podmínek….odst. (5)je doslovně uvedeno: „Obecné pojmy užívané v textové části dokumentace a jejich
význam, nejsou definovány s ohledem na používání územního plánu odbornou veřejností, tj. předpokládá
se odborná kvalifikace uživatele. Pro případné objasnění pojmů užitých v dokumentaci lze použít slovník
územního  rozvoje  veřejně  dostupný  na  webovém  rozhraní  MMR  ČR.“.  Doporučujeme  tuto  kapitolu
přepracovat, protože územní plán je určen k užívání široké veřejnosti, a to nejen odborné. Musí být široké
veřejnosti srozumitelný, bez toho, aby se předpokládala její odborná kvalifikace 

-  v  kap.  AI.12  Vymezení  architektonicky  nebo  urbanisticky  významných  staveb,  pro  které  může
vypracovávat  architektonickou  část  projektové  dokumentace  jen  autorizovaný  architekt,  je  uvedena:
„místní komunikace a významné veřejné prostranství rozvíjející urbanistickou strukturu“ na ploše DS pro
dopravu silniční č. 15 v lokalitě „Za humny“. Lokalita je uprostřed mezi dvěma plochami územní rezervy
pro bydlení smíšené a vede směrem od návsi do polí. V části odůvodnění nikde není uvedeno, proč jsou
stavby na této ploše navrženy jako urbanisticky významné 

- doporučujeme, v souladu s metodikou Zlínského kraje, plochy pro místní komunikace navrhovat jako
součást veřejných prostranství stejně, jak stávající místní komunikace, které jsou vymezeny jako součást
veřejných prostranství 

- v koordinačním výkrese je zakreslena navržená cyklostezka na plochách DS č. 13 a DS č. 14. V kap. A/
I.4a – Koncepce dopravní infrastruktury u ploch DS č. 13 a 14 pro účelovou komunikaci a prostupnost
krajinou, možnost stavby cyklostezky není uvedena. V kapitole Cyklistická doprava je na těchto plochách
již uvedena jen možnost cyklodopravy. Z uvedeného není zřejmé, zda jde o návrh cyklotrasy (směr jízdy)
nebo cyklostezky (plocha pro cyklistickou dopravu)

- na Koordinačním výkrese – výřez zastavěného území doporučujeme opravit měřítko na: 1:2 000 

- na OOP v záhlaví na druhé straně zůstala uvedena obec Roštění

Poučení 
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.

Vyhodnocení stanoviska
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy 
- z hlediska širších vztahů je v předloženém návrhu územního plánu řešena koordinace se sousedními
obcemi nedostatečně. Požadujeme doplnit kapitolu Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z
dalších dokumentů  a širších vztahů  (ve vyhlášce je tato kapitola nazvána: “Vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů v území“) o popis jednotlivých záměrů, zda je zajištěna jejich
návaznost  na  sousední  území  a  jak,  nebo  není.  Nestačí  obecné  konstatování:  např.  „Územní  plán
stanovuje požadavek na vytvoření podmínek pro realizace záměrů přesahující na sousední katastrální
území. Bude zajištěna provázanost stabilizovaných / návrhových ploch mající dopad na řešení územního
plánu či jeho aktualizace.“ Z uvedeného textu není zřejmé, zda návaznost jednotlivých záměrů je či není
zajištěna. V případě, že není zajištěna návaznost, je třeba uvést požadavek na zajištění návaznosti v
územním plánu sousední obce. Požadujeme doplnit pruh území z vydaných územních plánů sousedních
obcí, po jeho doplnění budou zřejmé všechny návaznosti (i obec Míškovice již projednává návrh ÚP).
 
Vyhodnocení:
Kapitola  B/I. 2d  je součástí celé kapitoly  B/I.2 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska
širších vztahů v území (tento název celé kapitoly je dle vyhlášky 500/2006 Sb.).
Konkrétní  návaznosti  jednotlivých  záměrů   na  sousední  katastrální  území  byly  v   textové  části
Odůvodnění kapitole  B/I. 2d, zpřesněny  a doplněny  dle požadavku.  Provázanost navrhovaných ploch
a limitů je patrná z grafické části  územního plánu  - z koordinačního výkresu. V navazujícím území bylo
doplněno funkční využití ploch z  územních plánů sousedních obcí. 
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Do odůvodnění koordinačního výkresu  návrhu   ÚP Zahnašovice pro společné jednání bylo navazující
území k.ú. Míškovice zahrnuto dle  platného ÚPO Míškovice. Do návrhu pro veřejné projednání  bylo
navazující území na k.ú. Míškovice zobrazeno dle platného ÚP Míškovice vydaného 12.12.2016.

- dále požadujeme doplnit popis návazností u plochy V - pro výrobu – „strategické plochy pro výrobu
Letiště  -  Holešov“,  a to nejen plošných návazností.  Porovnáním podmínek využití  plochy (V) Plochy
výroby a skladování - průmyslová zóna v ÚP Holešov a podmínek využití pro stejnou plochu V – plochy
výroby - průmyslová zóna v ÚP Zahnašovice byly zjištěny rozdíly jak v názvu plochy, v hlavním využití,
přípustném  využití  i  v  nepřípustném  využití.  V  názvu  plochy  –  v  ÚP  Zahnašovice  chybí  uvedení
skladování, v hlavním využití – v ÚP Zahnašovice chybí také uvedení skladování, které je uvedeno až v
přípustném využití,  a to ještě  s dodatkem související. V nepřípustném využití chybí uvedení činností,
které mohou ohrozit povrchové a podzemní vody. V nepřípustném využití je navíc uvedeno: „samostatná
kanalizace průmyslově znečištěných odpadních vod vč. staveb a zařízení k jímání a manipulaci s takto
znečištěnými vodami“.  Kanalizace průmyslově  znečištěných odpadních vod zařadit  do nepřípustných
činností plochy výroby v územním plánu nelze. Pojem průmyslové odpadní vody jsou definovány v ust. §
2  písm.  a)  nařízení  vlády  č.  401/2015  Sb.,  o  ukazatelích  a  hodnotách  přípustného  znečištění
povrchových  vod  a  odpadních  vod,  náležitostech  povolení  k  vypouštění  odpadních  vod  do  vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, jako odpadní vody z výrob uvedených v části B
přílohy č. 1 k tomuto nařízení, jakož i odpadní vody v této části přílohy neuvedené, jsou-li vypouštěny z
výrobních nebo jim podobných zařízení, včetně  odpadních vod vypouštěných z průmyslových areálů,
které vznikají převážně jako produkt průmyslové činnosti.  V příloze 1 nařízení jsou stanoveny emisní
standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. Samotný pojem je definován bez ohledu na
druh výroby, z které jsou odpadní vody produkovány. Vzhledem k uvedenému by vyloučení možnosti
umístění kanalizace pro průmyslové vody v ploše výroby zcela popřelo určení navrhované plochy pro
výrobu.  Posouzení  možnosti  či  nemožnosti  napojení  jednotlivých  staveb  s  výrobou  umisťovaných  v
ploše,  tedy  splnění  limitů  daných  platným  kanalizačním  řádem,  bude  v  konkrétních  případech
předmětem následných správních řízení. Požadujeme zkoordinovat podmínky využití této plochy výroby
– průmyslová zóna - V č. 8 a č. 9 v ÚP Zahnašovice tak, aby byly v souladu s využitím plochy výroby a
skladování – průmyslová zóna (V) v ÚP Holešov. Obě plochy jsou součást jednoho záměru ze ZÚR ZK,
zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 (dále jen ZÚR ZK).

Vyhodnocení:
Do  kapitoly B/I.2d byl doplněn  popis návazností ploch vymezených v ZÚR ZK jako strategická plocha
pro výrobu Letiště  Holešov – plošných návazností   i  porovnání podmínek využití   stanovených v ÚP
Holešov a ÚP Zahnašovice.
Podmínky  využití  ploch  výroby  –  průmyslová  zóna  (V)  uvedené  v návrhu   ÚP  Zahnašovice  byly
dohodnuty s Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, odd.
územního plánování.
Stanovení podmínek využití  ploch výroby – průmyslová zóna (V)  je  podrobně popsáno v textové části
Odůvodnění   kapitole  IV  –  Stanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s rozdílným způsobem využití  vč.
vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona.

b) Soulad s politikou územního rozvoje 
Návrh ÚP Zahnašovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále
jen PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1). V návrhu ÚP jsou zohledněny republikové priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a konkrétní požadavky z ní vyplývající. 

Vyhodnocení:
Vzato na vědomí.

c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Pro  řešené  území  vyplývají  ze  ZÚR  ZK,  zahrnující  právní  stav  ke  dni  05.10.2012  požadavky  na
respektování  kritérií  podmínek  pro  rozhodování  o  změnách  v  území  vyplývající  z  následujícího
vymezení: 
- priority územního plánování - jsou uplatněny 
- je součást rozvojové oblasti OB 9 Zlín - zapracováno 
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - zapracováno 
-  cílové  charakteristiky  krajiny  -  krajinný  celek  Holešovsko,  krajinný  prostor  Mysločovicko,  krajina
zemědělská intenzivní - zapracováno 
- PK 01 dálnice D 49 Hulín – Střelná - zapracováno plochami č. 12, 50, 52, ale v podmínkách pro využití
ploch je využití těchto ploch podmíněno výsadbou izolační zeleně v plochách č. 17 a 46 a zachování
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prostupnosti pro pěší v plochách č. 51,52 a 53. V podmíněně přípustném využití nelze uvádět podmínky
pro využití hlavní, ale pro další využití plochy za splnění uvedených podmínek. Požadujeme upravit 
- PU 158 RBK 1580 - Na Skále - Lipina - zapracováno 
- plocha nadmístního významu plocha pro výrobu – Letiště Holešov – máme požadavek věnovat zvláštní
pozornost koordinaci vymezení záměru průmyslové zóny Holešov – Letiště. Podmínky pro využití V -
plocha výroby – průmyslová zóna v návrhu ÚP Zahnašovice a ÚP Holešov se od sebe liší, přesto že jde
o dvě části jedné plochy – koordinace využití ploch pro výrobu v ÚP Zahnašovice s ÚP Holešov není
dostačující viz výše 
- prověření elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/Slovensko je
úkolem pro Zlínský kraj a není zatím zpracovaná 
V návrhu ÚP Zahnašovice je třeba upravit záměr koridoru D 49 a plochy výroby Letiště Holešov ze ZÚR
ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.
 
Vyhodnocení:
Plochy dopravy DS 51,52 a 53 byly vypuštěny, z podmínek využití ploch DS  bylo vypuštěno podmíněně
přípustné využití ploch vymezených pro D49.
Podmínky  upravené  v návrhu  územního  plánu   pro  veřejné  projednání  byly  dohodnuty  s Krajským
úřadem Zlínského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánování.
Stanovení podmínek využití  ploch výroby – průmyslová zóna (V)  je  podrobně popsáno v textové části
Odůvodnění   kapitole  IV  –  Stanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s rozdílným způsobem využití  vč.
vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona. 

Podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona v případě,  že krajský úřad upozorní ve stanovisku
pořizovatele na nedostatky z hledisek uvedených v odst. 7 tohoto ustanovení, lze zahájit řízení o
vydání  územního  plánu  až  na  základě  potvrzení  krajského  úřadu  o  odstranění  nedostatků.
Vzhledem  k  nedostatkům  uvedeným  v  Odůvodnění  tohoto  stanoviska  požadujeme  před
zahájením  řízení  o  územním  plánu  jejich  odstranění  a  předložení  návrhu  Územního  plánu
Zahnašovice krajskému úřadu k posouzení, zda uvedené nedostatky byly odstraněny. 

Dle ust. 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu
upozorňujeme, že v předloženém návrhu územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz níže). Proto
doporučujeme  pořizovateli,  aby  byl  návrh  ÚP znovu  překontrolovaný  a  před  veřejným projednáním
upravený. 

Textová část návrhu 
- textová část ÚP obsahuje prvky regulačního plánu a územního rozhodnutí, např. velikost souvisejících
staveb do 50m2, typ střechy: šikmá (sedlová, pultová), příp. typ střechy – šikmá (sedlová, valbová, u
doplňkových staveb možná pultová), stavby pro zajištění zemědělské produkce typu seníky, přístřešky
pro dobytek, napajedla, hnojiště do 300 m2, střecha sedlová symetrická se sklonem 38° - 45°, což je v
rozporu s ust. § 43 odst. stavebního zákona: „Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území  nesmí  obsahovat  podrobnosti  náležející  svým  obsahem  regulačnímu  plánu  nebo  územním
rozhodnutím“. Doporučujeme přepracovat. 

Vyhodnocení:
Podmínky využití byly překontrolovány  a upraveny  tak aby neobsahovaly prvky regulačního plánu a
územního rozhodnutí.
Velikost staveb do 50m2 je uvedena v podmínkách využití ploch Z* - plochy sídelní zeleně. Zdůvodnění
navrženého rozsahu staveb je uvedena v Odůvodnění v kapitole  IV – Stanovení podmínek  pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití vč. vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 
Do Odůvodnění kapitoly  IV – Stanovení podmínek  pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vč.
vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona  bylo doplněno   odůvodnění staveb pro zajištění zemědělské produkce do 300 m2. 
Pořizovatel a projektant se domnívají, že uvedením možného rozsahu staveb se nejedná o podrobnost
náležející  svým   obsahem regulačnímu  plánu  nebo  územnímu  rozhodnutí,  neboť   není  stanovena
konkrétní velikost ani umístění  stavby.

- v kap. A/I.6b Podmínky využití ploch… jsou v podmíněně přípustném využití uvedeny podmínky pro
využití hlavní. Hlavní využití ploch je v ÚP podmíněno splněním předepsaných podmínek. V této části se
uvádí další možné využití uvedené plochy za splnění předepsaných podmínek, tedy podmíněně
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přípustné využití, ale nepatří sem podmínky a omezení pro hlavní využití ploch. Jedná se o plochy: SO –
Plochy smíšené obytné, DS – plochy dopravní infrastruktury, VZ – plochy zemědělské výroby 

Vyhodnocení:
U plochy SO bylo podmíněně přípustné využití vypuštěno, neboť navrhovaná plocha SO č. 4 byla rovněž
vypuštěna (na základě stanoviska orgánu ochrany ZPF).
U ploch DS bylo podmíněně přípustné využití vypuštěno.
U ploch VZ bylo vypuštěno podmíněně přípustné využití plochy č. 7. 

- v kap. A/I.6b Podmínky využití ploch… je v ploše Z* - plochy sídelní zeleně v podmíněně přípustném
využití uvedeno: “pozemek p. č. 188 – stávající stavby pro bydlení, bez možnosti dalšího rozvoje“. Ve
výkrese jde o plochu Z* stavovou. Na ploše je stavba rodinného domu a zemědělská stavba, které jsou
zapsány v katastru nemovitostí. V případě, že ÚP navrhuje tyto stavby jako součást sídelní zeleně, je
stávající využití v ÚP Zahnašovice v rozporu se skutečným využitím. 

Vyhodnocení:
Funkční využití bylo  upraveno  na plochu smíšenou obytnou vesnickou (SO.3).

- v textové části návrhu jsou v kap. A/I.11 vymezeny 2 plochy smíšené obytné SO jako územní rezervy č.
10  a  11,  s  podmínkou  prověření  zpracování  územní  studie,  která  má  prověřit  rozvoj  urbanistické
struktury navazující na centrální část sídla (náves), ale v kap. A/I.10 není žádná plocha pro územní studii
navržena. V části odůvodnění nejsou plochy pro územní rezervy odůvodněny a ohledně územních studií
je uvedeno, že nejsou navrhovány. V grafické části návrhu ve Výkrese základního členění nejsou žádné
plochy  územních  rezerv  ani  územních  studií  zakresleny,  ale  v  Hlavním  výkrese  jsou  jako  plochy
územních rezerv zakresleny plochy SO č. 10 a 11. V ÚP je také navržena plocha č. 15 pro realizaci
místní komunikace s veřejným prostranstvím (dopravní obsluha ploch územní rezervy č. 10 a 11) a ta je
zakreslena v Hlavním výkrese i ve výkrese základního členění. Doporučujeme uvést do souladu textovou
a grafickou část návrhu ÚP Zahnašovice, protože vnitřní rozpor ÚP by mohl vést k nepřezkoumatelnosti
územního plánu a k jeho zrušení 

Vyhodnocení:
Územní studie byla z územních rezerv vypuštěna.
Plochy územních rezerv byly  doplněny do výkresu základního členění území.
Do textové části odůvodnění   bylo doplněno   zdůvodnění ploch územních rezerv..
Plocha DS č. 15 byla  po dohodě pořizovatele a  určeného zastupitele vymezena jako plocha veřejného
prostranství (P*). Zdůvodnění vymezení plochy je uvedeno v Odůvodnění v kapitole B/I.4 , odstavci II.4e
Plochy veřejných prostranství. 

- v části odůvodnění v kap. B/I.2c v bodě (1.8) je uvedeno: Všechny prvky ÚSES jsou navrženy jako
nezastavitelné“, ale v návrhu není ani jedna plocha (lesní, přírodní, zemědělská nebo krajinné zeleně)
nezastavitelná a nikde v návrhu uvedeno, že prvky ÚSES jsou nezastavitelné. Nezastavitelným je podle
§ 2 odst.  1 písm.  e)  stavebního zákona pozemek, jenž nelze zastavět  na území obce, která nemá
územní plán, a to: pozemek veřejné zeleně  a parku sloužící  obecnému užívání a v intravilánu lesní
pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha. Doporučujeme upravit 

Vyhodnocení:
Z textové  části  Odůvodnění  v  kap.  B/I.2c  v  bodu  (1.8)  bylo  vypuštěno,  že  prvky  ÚSES  jsou
nezastavitelné.  

- v kap. B/I.2 d Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z dalších dokumentů a širších územních
vztahů  je  uveden  již  neplatný  dokument  Plán  oblasti  Povodí  Moravy  a  Dyje,  doporučujeme
překontrolovat  platnost  všech  (schází  uvedení  Plánu  odpadového  hospodářství  Zlínského  kraje  z
26.2.2016) a uvádět jen dokumenty, které jsou platné 

Vyhodnocení:
Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje z  26.2.2016 byl  doplněn.
Plán oblasti Povodí Moravy a Dyje byl  vypuštěn, byly doplněny nové  dokumenty:
 Národní plán Povodí Dunaje schválený vládou České republiky dne 21.12.2015
 Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu schválený zastupitelstvem Zlínského kraje 20.4. 2016
us. č. 0692/Z21/16.
Platnost ostatních dokumentů byla překontrolována.
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- v kap. B/I.2f – Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního
rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení, je uveden záměr koridor pro D 49, který tam nepatří,
protože v platných zásadách územního rozvoje je řešen

Vyhodnocení:
Kapitola  B/I.2f – Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního
rozvoje byla  opravena – text byl vypuštěn.

 - v závěru kapitoly B/I.4 část IV Stanovení podmínek….odst. (5)je doslovně uvedeno: „Obecné pojmy užívané v
textové  části  dokumentace  a  jejich  význam,  nejsou  definovány  s  ohledem  na  používání  územního  plánu
odbornou veřejností, tj. předpokládá se odborná kvalifikace uživatele. Pro případné objasnění pojmů užitých v
dokumentaci  lze  použít  slovník  územního  rozvoje  veřejně  dostupný  na  webovém  rozhraní  MMR  ČR.“.
Doporučujeme tuto kapitolu přepracovat, protože územní plán je určen k užívání široké veřejnosti, a to nejen
odborné. Musí být široké veřejnosti srozumitelný, bez toho, aby se předpokládala její odborná kvalifikace 

Vyhodnocení:
Kapitola byla přepracována.

-  v  kap.  AI.12  Vymezení  architektonicky  nebo  urbanisticky  významných  staveb,  pro  které  může
vypracovávat  architektonickou  část  projektové  dokumentace  jen  autorizovaný  architekt,  je  uvedena:
„místní komunikace a významné veřejné prostranství rozvíjející urbanistickou strukturu“ na ploše DS pro
dopravu silniční č. 15 v lokalitě „Za humny“. Lokalita je uprostřed mezi dvěma plochami územní rezervy
pro bydlení smíšené a vede směrem od návsi do polí. V části odůvodnění nikde není uvedeno, proč jsou
stavby na této ploše navrženy jako urbanisticky významné 
- doporučujeme, v souladu s metodikou Zlínského kraje, plochy pro místní komunikace navrhovat jako
součást veřejných prostranství stejně, jak stávající místní komunikace, které jsou vymezeny jako součást
veřejných prostranství 

Vyhodnocení:
Plocha DS č. 15 byla po dohodě pořizovatele a  určeného zastupitele vymezena jako plocha veřejného
prostranství (P*). Zdůvodnění vymezení plochy je uvedeno v Odůvodnění v kapitole B/I.4 , odstavci II.4e
Plochy  veřejných  prostranství.  Bylo  vypuštěno,  že  stavby  v této  ploše  jsou  architektonicky  nebo
urbanisticky významné stavby.

- v koordinačním výkrese je zakreslena navržená cyklostezka na plochách DS č. 13 a DS č. 14. V kap. A/
I.4a – Koncepce dopravní infrastruktury u ploch DS č. 13 a 14 pro účelovou komunikaci a prostupnost
krajinou, možnost stavby cyklostezky není uvedena. V kapitole Cyklistická doprava je na těchto plochách
již uvedena jen možnost cyklodopravy. Z uvedeného není zřejmé, zda jde o návrh cyklotrasy (směr jízdy)
nebo cyklostezky (plocha pro cyklistickou dopravu)

Vyhodnocení:
Nesoulad  byl  odstraněn,  plochy  č.  13  a  14  byly  vymezeny   pro  účelovou  komunikaci  s možností
cyklistické  dopravy   (resp.  cyklotrasy).  V  koordinačním  výkrese  byla  v legendě  provedena  oprava
cyklostezky na cyklotrasu.

- na Koordinačním výkrese – výřez zastavěného území doporučujeme opravit měřítko na: 1:2 000 

Vyhodnocení:
Uvedené překlepy byly  opraveny.

12) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, odd. územního
plánování, T. Bati 21, 761 90 Zlín
     (potvrzení o odstranění nedostatků ze dne 29.03.2017, č.j. KUZL 21917/2017)
 Krajský  úřad Zlínského kraje,  odbor  územního plánování  a  stavebního řádu,  jako  nadřízený orgán
územního plánování, obdržel dne 17.3.2017 Vaši žádost o opětovné posouzení návrhu Územního plánu
Zahnašovice (dále jen „ÚP“) k vydání potvrzení o odstranění nedostatků podle ustanovení § 50 odst. 8
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). 
Krajský  úřad  Zlínského  kraje,  odbor  územního  plánování  a  stavebního  řádu,  jako  nadřízený  orgán
územního plánování ve smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona potvrzuje odstranění nedostatků z hledi-
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sek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Odůvodnění: 
Ve stanovisku č. j. KUZL 73917/2016 vydaném dne 6.12.2016 krajský úřad upozornil pořizovatele na tyto
nedostatky:

 a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy 
- z hlediska širších vztahů je v předloženém návrhu územního plánu řešena koordinace se sousedními
obcemi nedostatečně. Požadujeme doplnit kapitolu Vyhodnocení  z  hlediska požadavků vyplývajících z
dalších dokumentů  a širších vztahů  (ve vyhlášce je tato kapitola nazvána: “Vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů v území“) o popis jednotlivých záměrů, zda je zajištěna jejich
návaznost  na  sousední  území  a  jak,  nebo  není.  Nestačí  obecné  konstatování:  např.  „Územní  plán
stanovuje požadavek na vytvoření podmínek pro realizace záměrů přesahující na sousední katastrální
území. Bude zajištěna provázanost stabilizovaných / návrhových ploch mající dopad na řešení územního
plánu či jeho aktualizace.“ Z uvedeného textu není zřejmé, zda návaznost jednotlivých záměrů je či není
zajištěna. V případě, že není zajištěna návaznost, je třeba uvést požadavek na zajištění návaznosti v
územním plánu sousední obce. Požadujeme doplnit pruh území z vydaných územních plánů sousedních
obcí, po jeho doplnění budou zřejmé všechny návaznosti (i obec Míškovice již projednává návrh ÚP)
- dále požadujeme doplnit popis návazností u plochy V - pro výrobu – „strategické plochy pro výrobu
Letiště  -  Holešov“,  a to nejen plošných návazností.  Porovnáním podmínek využití  plochy (V)  Plochy
výroby a skladování - průmyslová zóna v ÚP Holešov a podmínek využití pro stejnou plochu V – plochy
výroby - průmyslová zóna v ÚP Zahnašovice byly zjištěny rozdíly jak v názvu plochy, v hlavním využití,
přípustném  využití  i  v  nepřípustném  využití.  V  názvu  plochy  –  v  ÚP  Zahnašovice  chybí  uvedení
skladování, v hlavním využití – v ÚP Zahnašovice chybí také uvedení skladování, které je uvedeno až v
přípustném využití,  a to ještě  s dodatkem související. V nepřípustném využití  chybí uvedení činností,
které mohou ohrozit povrchové a podzemní vody. V nepřípustném využití je navíc uvedeno: „samostatná
kanalizace průmyslově znečištěných odpadních vod vč. staveb a zařízení k jímání a manipulaci s takto
znečištěnými  vodami“.  Kanalizace průmyslově  znečištěných odpadních vod zařadit  do nepřípustných
činností plochy výroby v územním plánu nelze. Pojem průmyslové odpadní vody jsou definovány v ust. §
2  písm.  a)  nařízení  vlády  č.  401/2015  Sb.,  o  ukazatelích  a  hodnotách  přípustného  znečištění
povrchových  vod  a  odpadních  vod,  náležitostech  povolení  k  vypouštění  odpadních  vod  do  vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, jako odpadní vody z výrob uvedených v části B
přílohy č. 1 k tomuto nařízení, jakož i odpadní vody v této části přílohy neuvedené, jsou-li vypouštěny z
výrobních nebo jim podobných zařízení, včetně  odpadních vod vypouštěných z průmyslových areálů,
které vznikají převážně jako produkt průmyslové činnosti.  V příloze 1 nařízení jsou stanoveny emisní
standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. Samotný pojem je definován bez ohledu na
druh výroby, z které jsou odpadní vody produkovány. Vzhledem k uvedenému by vyloučení možnosti
umístění kanalizace pro průmyslové vody v ploše výroby zcela popřelo určení navrhované plochy pro
výrobu.  Posouzení  možnosti  či  nemožnosti  napojení  jednotlivých  staveb  s  výrobou  umisťovaných  v
ploše, tedy splnění limitů daných platným kanalizačním řádem, bude v konkrétních případech předmětem
následných  správních  řízení.  Požadujeme  zkoordinovat  podmínky  využití  této  plochy  výroby  –
průmyslová zóna - V č. 8 a č. 9 v ÚP Zahnašovice tak, aby byly v souladu s využitím plochy výroby a
skladování – průmyslová zóna (V) v ÚP Holešov. Obě plochy jsou součást jednoho záměru ze ZÚR ZK,
zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 (dále jen ZÚR ZK).

b) Soulad s politikou územního rozvoje 
Návrh ÚP Zahnašovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále
jen PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1). V návrhu ÚP jsou zohledněny republikové priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a konkrétní požadavky z ní vyplývající. 
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Pro řešené území vyplývají ze ZÚR ZK, zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012 požadavky na respek-
tování kritérií podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývající z následujícího vymezení: 
- priority územního plánování - jsou uplatněny 
- je součást rozvojové oblasti OB 9 Zlín - zapracováno 
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - zapracováno 
- cílové charakteristiky krajiny - krajinný celek Holešovsko, krajinný prostor Mysločovicko, krajina země-
dělská intenzivní - zapracováno 
- PK 01 dálnice D 49 Hulín – Střelná - zapracováno plochami č. 12, 50, 52, ale v podmínkách pro využití
ploch je využití těchto ploch podmíněno výsadbou izolační zeleně v plochách č. 17 a 46 a zachování
prostupnosti pro pěší v plochách č. 51,52 a 53. V podmíněně přípustném využití nelze uvádět podmínky
pro využití hlavní, ale pro další využití plochy za splnění uvedených podmínek. Požadujeme upravit 
- PU 158 RBK 1580 - Na Skále - Lipina - zapracováno 
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- plocha nadmístního významu plocha pro výrobu – Letiště Holešov – máme požadavek věnovat zvláštní
pozornost koordinaci vymezení záměru průmyslové zóny Holešov – Letiště. Podmínky pro využití V - plo-
cha výroby – průmyslová zóna v návrhu ÚP Zahnašovice a ÚP Holešov se od sebe liší, přesto že jde o
dvě  části jedné plochy – koordinace využití  ploch pro výrobu v ÚP Zahnašovice s ÚP Holešov není
dostačující viz výše 
- prověření elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/Slovensko je
úkolem pro Zlínský kraj a není zatím zpracovaná 
V návrhu ÚP Zahnašovice je třeba upravit záměr koridoru D 49 a plochy výroby Letiště Holešov ze ZÚR
ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.

Výše uvedené nedostatky v návrhu ÚP Zahnašovice byly odstraněny, návrh ÚP Zahnašovice není v roz-
poru z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, není v rozporu s
Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1 a není v rozporu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem. 
Poučení 
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat.

Vyhodnocení:
Potvrzení o odstranění nedostatků bylo vzato na vědomí.

13)  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd.   zemědělství,
lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, T. Bati 21, 76901 Zlín
(koordinované stanovisko ze dne 03.04.2017, č,j, KUZL 19546/2017)

KOORDINOVANÉ STANOVISKO
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán ve-
řejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení o konání
společného jednání  o  návrhu  Územního  plánu  Zahnašovice,  vydává podle  ust.  §  4  odst.  7  zák.  č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto koordinované stanovisko k
ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů: 
Žadatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování 
Charakteristika záměru návrhu ÚP Zahnašovice 
- plochy smíšené obytné: SO - 1, 2, 3 
- plochy pro drobnou výrobu a služby: VD - 5, 6 
- plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu: VZ 7 
- plochy výroby: V – 8, 9 
- plochy pro dopravu: DS – 12, 13, 14, 16, 49, 50, 54, 64, 65, 66 
- plochy veřejných prostranství – P *15 
- plochy technické infrastruktury - T* 67 
- plochy krajinné zeleně: K - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,   34, 35, 36,
37, 38, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 
- plochy lesní: L - 40, 48, 55 
- plochy přírodní: P – 41, 42, 63 
- plochy sídelní zeleně: Z* – 43 
- plochy vodní: WT – 44, 45 

Ve smyslu připomínek vzešlých ze společného jednání ze dne 16. 8. 2016 o návrhu územního plánu,
uplatněných stanovisek a pokynů  pořizovatele k úpravě  územního plánu po společném jednání, byly
provedeny následující úpravy dokumentace: 
-  Z  textové  části  Odůvodnění  byla  odstraněna  informace,  že  celé  katastrální  území  se  nachází  v
ochranném pásmu radiolokačního zařízení. 

- Z textové části územního plánu z podmínek využití bylo odstraněno u ploch DS - plochy silniční dopravy
podmínečně přípustné využití. 

- Byly odstraněny plochy DS č. 51, 52 a 53 navržené pro pěší propojení přes D49, vymezeny nové plo-
chy pro tuto funkci DS č. 64, 65, 66. 

- Do grafické části odůvodnění byla doplněna hranice ochranného pásma 2. vnější (2.b) vodního zdroje
Holešov. 
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- Do textové části územního plánu byla doplněna kapitola A/I.6c – Základní podmínky ochrany krajinného
rázu. 

Byla vypuštěna plocha smíšená obytná SO č. 4 a s ní související navržená technická a dopravní in-
frastruktura. 

-  Do textové části  Odůvodnění  kapitoly  B/I.2d –  Vyhodnocení  z  hlediska požadavků  vyplývajících  z
dalších dokumentů a širších územních vztahů byly doplněny návaznosti jednotlivých záměrů na sousední
katastrální území. 

-  Do  grafické  části  Odůvodnění  (do  koordinačního  výkresu)  bylo  doplněno  funkční  využití  ploch  z
územních plánů jednotlivých navazujících obcí. 

-  Do textové části  Odůvodnění  kapitoly  B/I.2d –  Vyhodnocení  z  hlediska požadavků  vyplývajících  z
dalších dokumentů a širších územních vztahů byla doplněna návaznost ploch (V) ploch pro výrobu – prů-
myslová zóna na navazující katastrální území, vč. koordinace podmínek využití těchto ploch. 

- V kapitole A/I.6b – podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vč. stanovení podmínek
prostorového uspořádání byly upraveny podmínky využití funkčních ploch SO - plochy smíšené bytné, V
– plochy výroby – průmyslová zóna, VZ – plochy zemědělské výroby, DS, plochy dopravní Infrastruktury,
Z* - plochy sídelní zeleně, Z – plochy zemědělské. 

- Byly upraveny definice použitých pojmů v kapitole A/I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch… vč. zá-
kladních podmínek ochrany krajinného rázu. 

- Do Odůvodnění kapitoly IV – Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vč.
vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zá-
kona bylo doplněno odůvodnění staveb pro zajištění zemědělské produkce do 300m2 . 

- Funkční využití pozemků p. č. 188, 187 a 265/14 k. ú. Zahnašovice bylo vymezeno jako plocha SO.3
plocha smíšená obytná vesnická. 

- Byla vypuštěna územní studie u ploch územních rezerv č. 10 a 11. 

-  Plochy  územních  rezerv  byly  doplněny  do  výkresu  základního  členění  území.  Zdůvodnění  ploch
územních rezerv bylo doplněno do textové části Odůvodnění. 

-  Do textové části  Odůvodnění  kapitoly  B/I.2d –  Vyhodnocení  z  hlediska požadavků  vyplývajících  z
dalších dokumentů a širších územních vztahů byly doplněny platné dokumenty Zlínského kraje. 

- Byla upravena textová část Odůvodnění kapitola B/I. 2f – Výčet záležitostí nadmístního významu, které
nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje. 

- Plocha DS č. 15 byla vymezena jako P* - plocha veřejného prostranství č. 15. 

- Byly vypuštěny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro něž může vypracovávat archi-
tektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 

- Plochy č. 13 a 14 byly vymezeny pro cyklistickou dopravu – cyklotrasu. 

- Do textové části Odůvodnění kapitoly B/I.4 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení bylo doplněno zdů-
vodnění navržených ploch. 

- Byla doplněna textová část Odůvodnění kapitola B/I.8 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navr-
hovaného řešení na zemědělský půdní fond. 

- Byl opraven text týkající se rychlostní silnice na dálnice. 

- Byla upravena pěší prostupnost přes D49 (návrhem ploch č. 64, 65, 66). 

- Došlo k úpravě návaznosti účelové komunikace DS č. 14 na navazujícím územní k.ú. Žeranovice. 

- Do textové části odůvodnění byly doplněny informace o společném jednání a vyhodnocení stanovisek a
připomínek uplatněných v rámci společného jednání. 

- Byla vypuštěna plocha č. 39 pro RBK z důvodu duplicity, plocha je navržena již na k.ú. Žeranovice 

- Část pozemku parc. č. 369 (navazující na obecní úřad) byla vymezena v souladu se skutečným stavem
jako stávající plocha O -plocha občanského vybavení. 
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- Byla doplněna plocha T* - plocha technické infrastruktury č. 67 v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Zlínského kraje pro vodovod, z něhož bude zásobena obec Ludslavice z nově navrženého
VDJ Na Skále v Míškovicích. Stavba je vymezena jako veřejně prospěšná stavba pro níž lze práva k po-
zemkům a stavbám vyvlastnit. 

- V kapitole A/I.6b – podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vč. stanovení podmínek
prostorového uspořádání  byly upraveny podmínky využití  ploch K-plochy krajinné zeleně,T*  -  plochy
technické infrastruktury, Z – plochy zemědělské, L-plochy lesní, P – plochy přírodní a byl upraven od-
stavec Definice použitých pojmů. 

- Byly provedeny úpravy nepřesností a stylistické opravy textové části územního plánu a odůvodnění
územního plánu, které nemají vliv na řešení. 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní or-
gán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) v souladu s ustanovením § 13
odst. 1 a § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon na ochranu ZPF),  posoudil upravenou dokumentaci pro
společné jednání o návrhu Územního plánu Zahnašovice, a podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění: 
Dne 17. 3. 2017 byla Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, doru-
čena žádost Městského úřadu Holešov, útvaru územního plánování, o nové koordinované stanovisko k
upravené dokumentaci Návrhu územního plánu Zahnašovice pro společné jednání. V souladu s poža-
davky obsaženými v nesouhlasném koordinovaném stanovisku, byla dokumentace k návrhu ÚP Zahna-
šovice upravena a doplněna. 
Návrh územního plánu vychází z koncepce ÚPO Zahnašovice včetně  změn. Návrhové plochy rozvíjí
stávající strukturu a doplňují ji v návaznosti na zastavěné území. Z hlediska nadřazené dokumentace do
řešení vstupují zejména požadavky na řešení koridoru dopravy pro dálnici D 49, na stabilizování ploch
SPZ Holešov a nadregionální biokoridor 1580. 

Plochy smíšené obytné 
Rozsah navržených zastavitelných ploch pro bydlení - plochy SO 1, SO 2, SO 3 o celkové rozloze 1,36
ha - nabízí dostatečnou územní kapacitu pro bytovou výstavbu. Jsou situovány na půdách I. resp. II. třídě
ochrany, jsou však vymezeny na severozápadním okraji zastavěného území tak, aby bylo zajištěno vyu-
žití proluk, scelení a kontinuita území, tj. v návaznosti na stávající zastavěné území, k fragmentaci krajiny
nedochází. Jsou vymezeny již stávajícím územním plánem a prakticky ihned zastavitelné. Až v případě
naplnění požadavku na bydlení v lokalitách SO 1, SO 2 a SO 3 budou využity plochy územních rezerv č.
10 a č. 11. 
Lokality pro bydlení jsou navrženy tak, že mají zajištěnou dopravní obsluhu a z hlediska polohy mají
předpoklady pro rozvoj technické infrastruktury. Využitím ploch pro daný účel nedojde k znepřístupnění
okolních  pozemků  nebo  nemožnosti  či  ztížení  zemědělského  obhospodařování  okolních  pozemků,
nebude narušena organizace ZPF, návrhem nevznikají zbytkové plochy pro zemědělské využití, nedojde
k  narušení  hydrologických  a  odtokových  poměrů,  nedojde  k  narušení  sítě  zemědělských  účelových
komunikací.

Plochy veřejných prostranství 
Plocha P*15 je situována v západním okraji zástavby a logicky navazuje na stávající místní komunikaci.
Rozšiřuje síť místních komunikací, zkvalitňuje prostupnost zastavěným územím – zajišťuje dopravní ob-
služnost. 

Plochy pro drobnou výrobu a služby, plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu, plochy výroby 
Hospodářský  rozvoj  území  podporou  lokální  zaměstnanosti  vytvořením  pracovních  příležitostí  je
umožněn vymezením ploch pro výrobu V, pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ a pro drobnou výrobu
a služby VD. 
Plocha VD 6 je řešena změnou č. 2 ÚPO Zahnašovice a je převzata v celém rozsahu. Nachází se na
jižním okraji zástavby v bezprostřední blízkosti zemědělské farmy. Jedná se o bezkonfliktní rozšíření ne-
rušící výroby ve vazbě na existující areál. 
Nově se v návaznosti na zastavěné území a v dosahu dopravní a technické infrastruktury v prostoru
bývalých hospodářských objektů vymezuje plocha VD 5, kde je mj. možnost revitalizace nevyužitých ob-
jektů. 
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Na okraji areálu stávající zemědělské farmy je navržena plocha VZ 7, která logicky sceluje stávající plo-
chu výroby. Jedná se o zbytkovou plochu ZPF v návaznosti na zastavěné území, kterou nelze intenzivně
zemědělsky obhospodařovat. 
Plochy V 8 a V 9 jsou součástí strategické průmyslové zóny Holešov, vymezené na místě původního le-
tiště Holešov, zahrnují katastrální území Holešov, Třebětice, Všetuly a Zahnašovice, a řešené ve změně
č. 1 ÚPO Zahnašovice a v nadřazené dokumentaci „Zásady územního rozvoje Zlínského kraje“ (dále jen
ZÚR ZK). Dotčené pozemky byly vyjmuty ze ZPF a jsou v kultuře ostatní plocha. 
Využitím návrhových ploch výroby (V, VD, VZ) pro daný účel nedojde k znepřístupnění okolních pozem-
ků nebo nemožnosti či ztížení zemědělského obhospodařování okolních pozemků, nebude narušena or-
ganizace ZPF, návrhem nevznikají zbytkové plochy pro zemědělské využití, nedojde k narušení hydrolo-
gických a odtokových poměrů, nedojde k narušení sítě zemědělských účelových komunikací. Z hlediska
bonity se jedná převážně o půdy I. a II. třídy ochrany. Jakékoliv jiné řešení představuje rovněž zábor vy-
sokobonitních půd, je však nežádoucí ve vztahu k urbanistické struktuře. Návrhové plochy nelze vymezit
na půdách s nižší třídou ochrany (III. a IV. třídy), neboť tyto půdy se nachází ve volné krajině bez návaz-
nosti na zastavěné území. 

Plochy pro dopravu 
Z dokumentace vyplývá mj. požadavek na vymezení ploch silniční dopravy DS 12, DS 50 a DS 65. Tyto
plochy jsou součástí stávající územně plánovací dokumentace. Jedná se o záměr přebíraný z nadřazené
dokumentace ZÚR ZK, který byl již řešen v rámci změny č. 1 územního plánu obce. Z dokumentace je
dále zřejmé, že po realizaci vlastní stavby, souvisejících terénních úprav vč. výsadby zeleně bude zbylá
část koridoru zrekultivována a vrácena zpět do ZPF k plnění produkční funkce v krajině. Plochy respektu-
jí technicko - ekonomickou studii D49 v úseku Hulín – hranice ČR/SR z r. 2015 a stavební povolení na
stavbu „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ z r. 2008. Původní kategorie rychlostní silni-
ce byla změněna a silnice byla převedena dne 1. 1. 2016 do kategorie dálnic. K tomuto záměru bylo vy-
dáno Ministerstvem životního prostředí,  odborem výkonu státní  správy  VIII  dne 8.  8.  2016 pod č.  j.
54484/ENV/16, 1474/570/16 ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF kladné stanovisko. 
Pro dopravní obslužnost plochy výroby VD 5 a obhospodařování přilehlých zemědělských pozemků byla
navržena plocha DS 16 resp. plocha DS 49 (k zajištění přístupu na pozemky zahrad). Trasování kopíruje
existující účelovou (úvozovou) komunikaci a zajišťuje bezpečný provoz a umožňuje rovněž rozšíření sítě
technické infrastruktury. 
Plocha DS 54 se nachází na západním okraji zastavěného území v těsné blízkosti silnice II. třídy, místní
komunikace, k v docházkové vzdálenosti  stávajícího sportoviště  a v blízkosti  čerpací stanice veřejné
kanalizace. Přesto, že se navrhovaná plocha DS54 nachází na půdách s I. třídou ochrany ZPF, jedná se
o nejvýhodnější řešení – plocha přímo navazuje na zastavěné území obce, na místní komunikaci a není
vhodná k  zemědělskému obhospodařování  z  důvodu návaznosti  na  stávající  čerpací  stanici  veřejné
kanalizace. Až 81% území obce tvoří půdy ZPF převážně na plochách vyšší bonity, Navrhovanou ploch
DS 54 nelze vymezit na půdách s nižší třídou ochrany (III. a IV.), neboť tyto půdy se nacházejí ve volné
krajině mimo zastavěné území. 
Plochy DS 13 (bez nároku na zábor ZPF) a DS 14 jsou návrhem účelových komunikací pro zemědělské
obhospodařování, s možností vedení cyklotrasy podél vodního toku Mojena a Ludslávka. Trasování ko-
munikace reaguje na stávající liniové krajinné struktury (vodoteč, liniová zeleň) a navazuje na sousední
katastrální území Třebětice a Žeranovice. Smyslem trasování cyklostezky je separace dopravy (zvýšení
bezpečnosti provozu a zabránění střetu silničních vozidel a cyklistů, tj. vyloučení cyklistické dopravy na
silnicích II. a III. třídy s vyšší intenzitou dopravy), zvýšení prostupnosti územím a zatraktivnění regionu
pro rekreační využití krajiny. 
Plochy DS 64, DS 65 a DS 66 zajišťují mimoúrovňové křížení s dálnicí a fyzicky zpřístupňují obec Zahna-
šovice a SPZ Holešov. Požadavek na průchodnost přes D 49 vyplývá mj. z Územní studie dopadů SPZ
Holešov na území obce Zahnašovice. 
Využitím všech návrhových ploch silniční dopravy pro daný účel nebude narušena organizace zeměděl-
ského půdního fondu, nedochází k narušení hydrologických a odtokových poměrů, nedochází k narušení
sítě zemědělských účelových komunikací, bude zajištěna funkčnost ponechaných melioračních systémů.
Pozemky dotčené zábory ZPF, které nebudou využity pro realizaci záměrů, budou rekultivovány a vráce-
ny zpět do ZPF k plnění produkční funkce v krajině. 

Plochy technické infrastruktury 
Požadavek na řešení plochy T*67 vyplývá z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a jedná
se o koridor pro rozšíření vodovodu s přesahem na sousední katastrální území. Plocha je navržena jako
veřejně prospěšná stavba. Po vlastní realizaci bude dotčené území rekultivováno a vráceno zpět do ZPF.
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Plochy vodní 
Plochy vodní - WT 44 a WT 45 (plocha WT 45 bez nároku na zábor ZPF) tvoří kompenzační opatření k
SPZ Holešov a jejich vymezení vyplývá ze studie vlivů SPZ Holešov na sousední území. Jsou vymezeny
pro realizaci stojatých vod (malé vodní nádrže) jako součást LBC Medřický. Realizací vodních ploch se
zvyšuje biodiverzita krajiny a posiluje její protierozní a ekologická funkce. 

Plochy krajinné zeleně, plochy sídelní zeleně, plochy přírodní a plochy lesní 
Rozsah a vlastní umístění ploch přírodně blízkých opatření zohledňuje mj. koordinaci širších vztahů, zej-
ména soulad s plánem ÚSES, Územní studií dopadů Strategické průmyslové zóny Holešov a Progra-
mem na obnovu krajiny. Všechny navržené přírodně blízké opatření tvoří ucelený funkční systém ploch a
liniových  struktur  umožňující  migraci  živočichů,  zadržující  vodu  v  krajině,  snižující  rychlost  větru  v
otevřené krajině  (snížení  rizika  větrné eroze).  Základní  kostrou jsou prvky ÚSES, na které  navazují
stávající plochy lesa, integrační a doprovodné zeleně. 
K 17 a 46 - jsou plochy izolační zeleně u rychlostní silnice D 49, které jsou vymezeny již ve stávajícím
platném územním plánu a jsou rovněž součástí návrhové části kompenzačních opatření v Územní studii
dopadů  průmyslové  zóny  Holešov.  Tato  izolační  zeleň  má  jednak  kompenzovat  ekologickou  újmu
vzniklou v dané lokalitě výstavbou rychlostní komunikace a strategické průmyslové zóny (cca 272 ha) a
zároveň má zajistit začlenění těchto staveb do krajiny, čímž bude snížen negativní dopad stavby na kra-
jinný ráz. V neposlední řadě bude mít izolační zeleň u rychlostní komunikace, která kopíruje hranice roz-
lehlé strategické průmyslové zóny, významnou hygienickou funkci v souvislosti se stávajícími plochami
bydlení, krajinotvornou a biologickou funkci. Návaznost na rychlostní komunikaci předurčuje to, že navr-
žené řešení  je  jediné možné,  aby byla  splněna požadovaná funkce zeleně,  proto  je  nutné a  nejvý-
hodnější. 
K  19,  26,  34,  35,  38,  62  –  vymezené  plochy  liniového charakteru  jsou  součástí  biokoridorů  ÚSES
zajišťující  migraci  živočichů,  trasování  a  prostorové  uspořádání  zohledňují  skutečný  stav  krajiny  a
současně zajišťují provázanost s prvky ÚSES sousedních katastrálních území.
K 18, 20 – 25, 27 – 30, 32, 33, 36, 37 – plochy představují krajinotvorné opatření – plochy 18, 20 a 21
jsou doprovodnou zelení podél vodního toku Mojena, plochy 22 a 23 ukončují budoucí výstavbu při zá-
padním okraji obce a tvoří přechodový článek budoucího zastavěného území do krajiny, v případě ploch
24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 30, 32, 33, 36 a 37 se jedná o obnovu stromořadí podél místní komunikace II.
třídy. 
K 47, 56 – 61 – plochy integrační zeleně jsou vymezeny z důvodu posílení ekologické stability krajiny, za-
bránění vodní erozi na sklonitých půdách, zabránění větrné eroze realizací biotechnické zeleně, propoju-
jící dílčí prvky (lesy, remízky, biocentra a biokoridory), členící obdělávané bloky zemědělské půdy na
menší  díly  a zadržující  vodu v  krajině.  Trasování  zohledňuje sklon terénu,  stávající  liniové struktury
(stávající účelové komunikace, již založené pásy zeleně) a tvoří protierozní opatření. 
K 31 – plní funkci izolační – odděluje zastavěné území od volné nezastavěné krajiny. 
Z* 43 – plní funkci integrační zeleně na rozhraní zastavěného území a nezastavěné krajiny. Na plochách
sídelní zeleně je vyloučena výstavba kromě drobných souvisejících staveb (skleníků, sklepů, skladů ná-
řadí, včelínů, stodol, staveb pro chov drobných hospodářských zvířat, altánů apod.) a to z důvodu poža-
davku na zachování produkční a krajinotvorné funkce. Návrhem těchto ploch nedojde ke zhoršení obhos-
podařování ani ztížení přístupu na ponechávané navazující nezastavitelné plochy, kde je dostatečná
možnost obhospodařování zemědělskou mechanizací a technikou. 
L 40, 48, 55 – jedná se o drobné lesní plochy uvnitř rozsáhlých bloků orné půdy, které zajišťuji ekolo-
gickou stabilitu, biodiverzitu, jsou protierozním opatřením, podporují zadržování vody v krajině, jsou přiro-
zeným krytem pro migrující živočichy. Jsou navrženy ve vazbě na stávající remízky či fragmenty lesa.
Požadavek vyplývá mj. z Územní studie dopadů SPZ Holešov a RURÚ pro správní obvod ORP Holešov.
Plocha L 48 je navržena na jihovýchodním okraji zástavby v blízkosti zemědělské farmy s bioplynovou
stanicí v návaznosti na existující pás lesa a biocentrum Medřický zejména jako protierozní opatření a
jako přechodová zeleň zmírňující vliv staveb a jejich vlastního provozu na okolí. Umožňuje také migrační
průchodnost. Pro zvýšení retence vody v krajině a zajištění migrační průchodnosti je navržena plocha L
55, navazující na remízek a biokoridor ÚSES v k. ú. Lechotice, s okolní zelení je propojena návrhovými li-
niovými prvky (K 61). Plocha je navíc kompenzačním opatřením vyplývajícím z Územní studie dopadů
SPZ Holešov na území Zahnašovice. 
Plochy přírodní P 41, P 42 a P 63 jsou navrhované prvky biocenter ÚSES k realizaci plnící ekostabi-
lizační funkci v krajině. Plocha P 41 je řešena ve stávajícím územním plánu a je převzata. 
Využitím  všech  návrhových  ploch  krajinné  zeleně,  ploch  lesních,  přírodních,  sídelní  zeleně  a  ploch
vodních  nebude  narušena  organizace  zemědělského  půdního  fondu,  nedochází  k  narušení  hydrolo-
gických a odtokových poměrů, nedochází k narušení sítě zemědělských účelových komunikací, bude za-
jištěna funkčnost ponechaných melioračních systémů. 
Ve správním území obce Zahnašovice byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou meliorační zařízení.
V případě, že by se nová výstavba dotýkala investic o půdy (z návrhových ploch se jedná o část lokalit
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DS 14), bude zajištěna funkčnost ponechaných melioračních systému na plochách ZPF, které nebudou
zastavovány. 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní or-
gán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění posoudil předloženou dokumentaci pro společné jednání Územního
plánu Zahnašovice a vydává podle ustanovení § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší,  souhlasné
stanovisko. 
Odůvodnění: 
Orgán ochrany ovzduší nepředpokládá, že by využitím ploch vymezených ÚP mohlo dojít ke zhoršení
kvality  ovzduší,  jelikož  stávající  průmyslová  zóna  je  stabilizována  a  v  územním  plánu  určeného
účelového  využití  ploch  drobné  výroby  budou  vyjmenované  stacionární  zdroje  znečišťování  ovzduší
umisťovány v minimální míře.
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní or-
gán na úseku dopravy podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene f) zákona č.  13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlasné stanovisko k návrhu ÚP
Zahnašovice (SJ) 
Odůvodnění: 
Z hlediska silnic II. a III. třídy procházejí řešeným územím silnice č. II/438 a č. III/43826. 
Na silnici II/438 je vyšší intenzita dopravy. V roce 2010 zde bylo naměřeno 4519 vozidel za 24 hodin. V
návrhu ÚP nejsou navrženy nové plochy, které by měly za následek prodloužení průjezdního úseku obcí
ani nové plochy pro bydlení u silnice II. třídy. Jsou splněny podmínky ze zadání. K návrhu ÚP nemáme
žádné připomínky. 

Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků
veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k předložené dokumentaci pro Územní plán Za-
hnašovice souhlasné koordinované stanovisko.

Vyhodnocení stanoviska:
Souhlasná stanoviska byla vzata na vědomí.

(2) Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů po veřejném projednání

Bude doplněno po veřejném projednání.

B/I.1d – Rozhodnutí o námitkách

Bude doplněno po veřejném projednání.

B/I.1e – Vyhodnocení připomínek

(1) Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci společného jednání

1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, odd. koncepce a územního plánu Morava, Šumavská 33, 612 54 Brno
(vyjádření ze dne 24.08.2016, č.j. 008917/11300/2016)

   
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává k návrhu Územního plánu obce Zahnašovice následující vyjádření: 

   K  územně  plánovací  dokumentaci  obce  Zahnašovice  jsme  se  naposledy  vyjádřili  spisem  č.j.
004035/11300/2012 ze dne 12.11.2012 k návrhu zadání ÚP. 
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Z rozvojových záměrů dálniční a silniční infrastruktury je v severní části řešeného území obce Zahnašovice
vedena trasa dálnice II. třídy D 49 Hulín - Střelná - hranice ČR/SR (dříve ozn. jako rychlostní silnice R 49),
konkr. úsek označený jako stavba 4901 Hulín - Fryšták. Pro uvedenou stavbu 4901 bylo v r. 2008 vydáno
stavební povolení, které však bylo v r. 2011 zrušeno a realizace stavby byla pozastavena. 
Pro informaci: Pro celý tah D 49 byla naposledy zpracována Technicko - ekonomická studie D49 v úseku Hulín
- hranice ČR/SR (VIAPONT s.r.o., 2015) - dále jen TES. V rámci TES byla trasa budoucí dálnice D 49 v úseku
vymezeném stavbou 4901 převzata z dokumentace pro stavební povolení „Rychlostní silnice R49, stavba 4901
Hulín - Fryšták" (zhot. Viapont s.r.o. Brno/Pragoprojekt v roce 2008). 
V současnosti se připravuje aktualizace stavebního řízení na hlavní trasu 4901. 
V rámci předloženého návrhu ÚP Zahnašovice je v souladu se ZÚR ZK zpřesněn koridor dopravy PK01 pro
realizaci  stavby dálnice D 49 - vymezen koridor/plochy dopravní infrastruktury DS1 ozn. č.  12, 50  a  52.  V
grafické části dokumentace je jako limit využití území zobrazeno ochranné pásmo dálnice D 49 v šíři 100 m od
osy přilehlého jízdního pásu dálnice. 
Stávající  silnice  11/438  Teplice  u  Hranic  -  Holešov  -  Otrokovice  a  111/43826  Tlumačov  -  Kurovice
-Zahnašovice, které procházejí obcí Zahnašovice, jsou stabilizovány (plocha DS). 

K vybraným částem ÚPD sdělujeme: 
V rámci kap. A/l.6a - Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, je „využití plochy č. 12, 50, 52 podmíněné
výsadbou izolační zeleně v plochách č. 17, 46 a zachováním prostupnosti pro pěší v plochách č. 51, 52, 53."
Plochy č. 51, 52 a 53 jsou navrženy jako plochy dopravní infrastruktury DS4 pro realizaci účelové komunikace,
s cílem zajistit pěší propojení obce Zahnašovice se strategickou průmyslovou zónou Holešov. 
» S uvedenou podmínkou využití ploch č. 12, 50, 52 (vymezených pro výstavbu dálnice D 49) - „zachování
prostupnosti  pro  pěší"  nesouhlasíme  a  požadujeme  ji  z  ÚPD  vypustit.  Navrhované  pěší  propojení  není
součástí projektové dokumentace stavby D 4901 a nelze ho ani do objektové skladby D49 v této fázi již zařadit
(územní rozhodnutí). Dalším důvodem je nutnost eliminace dalšího zdržení a zvyšování nákladů  na stavbu
D4901. Doporučujeme zároveň upravit duplicitní označení plochy č. 52, která je v projednávané ÚPD určena
jak pro D 49 (v rámci koridoru DS1), tak pro navrhovanou účelovou komunikaci (koridor DS4).

V souladu se zákonem č.  268/2015 Sb.,  kterým se mění  (novelizuje) zákon č.  13/1997 Sb.,  o pozemních
komunikacích, požadujeme z textu vynechat pojem „rychlostní silnice", nebo uvést jako "původní označení" -
konkr. je pojem uváděn v „Odůvodnění" kap. II.4i Dopravní infrastruktura str 27, dále na str 55, a další. 

K ostatním částem projednávaného návrhu ÚP Zahnašovice nemáme připomínky.

Vyhodnocení připomínky – připomínce bylo vyhověno
Odůvodnění: Z podmínek  využití  plochy  dopravní  infrastruktury  (DS)  z podmíněně  přípustného  využití  byl
z první odrážky odstraněn text  „a zachování prostupnosti pro pěší v plochách č. 51 52,53“. Prostupnost přes
D49  pro  pěší  byla  v návrhu  pro  veřejné  projednání   řešena  dle  podkladů  poskytnutých  zpracovatelem
dokumentace D49 a obcí.

Název rychlostní  silnice byl v „Odůvodnění“ opraven na dálnici II. třídy v  souladu se zákonem č. 268/2015 Sb.,
kterým se mění (novelizuje) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Vzhledem k tomu, že v této části nebude řešeno propojení ze směru od Zahnašovice do strategické průmyslové
zóny Holešov, byla  plocha č. 52 vypuštěna.

2)  Svatopluk Šlahař, Zahnašovice 
     (připomínky uplatněné dne  07.09.2016, pod č.j. HOL-20378/2016/UPA)

2. Biodiversita
2.1. Vodní tok LUDSLÁVKA primárně slouží k odvodu vody z oblasti jejího povodí v intencích zákona 254/2001.
Nejedná  se  tedy  o  žádný  „biodiversifikační"  koridor  pro  naše  milovníky  lidové  myslivosti.  Jinými  slovy:
jmenovaný  tok  má  býti  udržován  správcem  vodního  toku  tak,  aby  nebyly  tvořeny  překážky  pro  odvod
zvýšeného objemu vody jeho profilem za definovanou jednotku časovou. K realizaci této své povinnosti jest
třeba míti vytvořen příslušný pracovní prostor podél linie uvedeného toku. Zpracovatel ÚP obce Zahnašovice
snad nepředpokládá, že tato údržba se bude realizovati z pravého břehu ve směru toku LUDSLÁVKY. Proto:
pryč s K 19, jakožto částí LBK 1 „Ludslávka".

2.2. LUDSLÁVKA ve vzdálenosti 150 metrů od místa jejího křížení s komunikací II/438 v protisměru jejího toku:
v  korytu  strom zlikvidovaný  chráněným bobrem evropským -ve  směru  toku  blíže  uvedenému křížení  hráz
vytvořená chráněným biodiversifikačním prvkem bobrem evropským-mezi  hrází  a křížením s komunikací  v
korytu  LUDSLÁVKY  velmi  hojný  porost  křoví  a  stromoví-pravý  břeh  LUDSLÁVKY  před  inkriminovaným
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křížením  ve  směru  jejího  toku  jest  výrazně  nižší,  než  břeh  levý-terén  od  místa  křížení  vodního  toku
LUDSLÁVKY a komunikace 11/438 se svažuje směrem k centru obce ZAHNAŠOVICE. Takto máme vytvořeny
všechny předpoklady pro to,  aby při  zvýšeném srážkovém spadu mohlo velmi  úspěšně  dojiti  k rozlití  toku
vodního LUDSLÁVKY,zahlcení kapacity kanalizace a v důsledku toho si budu moci  opět  užít efektu artézské
studny tryskající z kanalizační vpusti na dvorečku mého domečku. Výše popsaný stav může za „optimálních"
meteorologických  poměrů  zcela  eliminovati  efekt  stávajícího  protizáplavového  opatření.  ÚP  musí  v  sobě
obsahovati  efektivní  řešení  tohoto problému.  Jest  naprostým nesmyslem tvrzení  zadavatele  ÚP,  že žádné
takové nebezpečí nehrozí.

3. Retence
Východně od linie elektrického vedení mezi T3 a T4 a lesním porostem se nachází komunikace/tedy alespoň
to, co z ní zbylo/. V jejím středu jest vymleto poměrně hluboké koryto. V blízkosti T3 jest splavena poměrně
zajímavá vrstva zeminy. Dychtivě jsem se jal hloubati v návrhu ÚP, by jsem zjistil, jakým způsobem se tento
problém řeší. Nenašel jsem nic, co by skutečně  efektivně daný problém řešilo. Přitom v tomto prostoru jsou
vytvořeny  ty  nejideálnější  podmínky  retence  vody.  Pokud  za  řešení  nepokládáme  to,  že  když  původní
komunikace jest  prakticky  nepoužitelná,  tak  si  vytvoříme  operativně  komunikaci  novou  východně  od  výše
definovaného lesního  porostu.  Že  jsme si  vytvořili  další  plochu sníženého  retenčního  potenciálu,  to  zcela
evidentně nikoho nezajímá. Retence vody v krajině spočívá v realizaci  invenčních a vzájemně provázaných
řešení,  která mají co největší efekt, a zároveň nepředstavují výrazný omezující prvek hospodaření v krajině/
dokonce i toho intenzivního/.

4. Prostupnost
v  rámci  zachování  prostupnosti  pro  pěší  /nedej  bůh  dokonce  i  pro  cyklisty/  mezi  obcí  ZAHNAŠOVICE a
STRATEGICKOU PRŮMYSLOVOU ZÓNOU HOLEŠOV jest navržena lávka přes komunikaci D49, ústící na
komunikaci SPŮ HOLEŠOV. Dovedu si představit, jak zvetšelý penzista se bude hezky klouzat po namrzlém
povrchu svažující se lávky. Toto řešení je opravdu mimořádně „šik". Příslušná část D49 se nachází v KÚ obce
ZAHNAŠOVICE, takže není žádný problém v tom, aby byl požadován civilizovaný způsob přechodu přes / či
přesněji pod/touto komunikací. Řešení, jež jest hodno roku 2016 -tedy doby intenzivního budování cyklostezek-
je následující: od křížení mostu a MOJENY v obci ZAHNAŠOVICE vésti plnohodnotnou cyklostezku souběžně
s tímto tokem pod D 49 směrem k SPŮ HOLEŠOV, kde bude navazovat na cyklostezku v KÚ HOLEŠOV. ŮP
obce ZAHNAŠOVICE jest zaplněn „ řešeními" toho, aby byla zajištěna prostupnost pro živočišstvo všeho druhu
i těmi nejnemožnějšími místy, a nyní tady máme překážku prostupnosti v podobě D 49 toho největšího kalibru
aniž by to komukoliv vadilo. Že budování cyklostezek jak v prostoru vlastního KÚ ZAHNAŠOVICE ,tak i jejich
potenciálně  možná  návaznost  na  cyklostezky  v  sousedních  KÚ představuje  méně  než  nulové  téma  pro
zadavatele parametrů ÚP obce ZAHNAŠOVICE jest více než zřejmé.

Vyhodnocení připomínky 2.1.  - připomínce nebylo vyhověno 
Odůvodnění: Územní plán se zpracovává pro celé území obce nad mapovým podkladem v měřítku       1:5 000
a řeší prostorové a funkční uspořádání, tj. vymezuje funkční plochy v podrobnosti měřítka mapového podkladu
a stanovuje pro tyto plochy podmínky jejich využití. Plocha krajinné zeleně č. 19  je součástí biokoridoru LBK1 a
vytváří podmínky pro migraci druhů. Biokoridor LBK 1 je navržena v souladu s generelem ÚSES, s migračními
trasami bioty a zajišťuje prostupnost územím ve směru západ (Ludslavice) – východ (Zahnašovice). Jedná se o
nivní biokoridor s břehovými porosty a keřovými společenstvy. Podrobnosti týkající se zpřístupnění vodních toků
jsou řešeny v zákoně. V kap. A/I.6b podmínek ploch s rozdílným způsobem využití jsou jako přípustné využití
umožněno „stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny pro snižování nebezpeční ekologických a
přírodních  katastrof  a  pro  odstraňování  jejich  důsledků.“  Vlastní  návrh  plochy  a  podmínky  využití  nebrání
výkonu práva na úseku vodního hospodářství. 

Vyhodnocení připomínky 2.2.  - připomínce nebylo vyhověno
Odůvodnění: Připomínka  se  vztahuje  k fyzickému  stavu  v území.  Údržbu  koryta  toku  Ludslávka  případně
odstranění závad v něm se nacházejících nelze řešit územním plánem, nejedná se o podrobnost, která přísluší
územnímu plánování. 

Vyhodnocení připomínky 3  - připomínce nebylo vyhověno
Odůvodnění: Připomínka  neobsahuje  konkrétní  požadavek.  Územní  plán  vymezuje  funkční  plochy  v
podrobnosti měřítka mapového podkladu a stanovuje pro tyto plochy podmínky jejich využití. Dle par. 3 vyhl. č.
501/2006 Sb. se graficky zobrazují funkční plochy o rozloze min. 2000m2 a to z důvodu účelnosti zobrazení a
podrobnosti (měřítko). Řešené území, tj. celé katastrální území Zahnašovice, nemá vymezené záplavové území
a zastavěné území se leží mimo inundaci vodních toků. Retenci vody v krajině zvyšují stávající a navržené
biotechnické opatření (prvky ÚSES, průlehy, liniová zeleň) a zalesnění nelesních pozemků. Vzedmutí hladiny
vodního toku Ludslávka z důvodu existence hráze a s ní související zahlcení dešťové kanalizace v období
intenzivních dešťů, příp. jarního tání, je podrobnost nad rámec územního plánu. Protipovodňové opatření je
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řešeno v rovině územního plánu podmínkami využití jednotl. funkčních ploch dle kap. A/I.6b jako „související
technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím“ (např. zpětné klapky na kanalizaci) a „stavby, zařízení a
opatření pro ochranu přírody a krajiny pro snižování nebezpeční  ekologických a přírodních katastrof  a pro
odstraňování jejich důsledků“ (např. poldry, ohrázování).

Vyhodnocení připomínky 4  - připomínce bylo částečně vyhověno
Odůvodnění: Prostupnost přes  dálnici D49 z obce Zahnašovice  ve směru do SPZ Holešov byla v návrhu pro
společné jednání  řešena prostřednictvím navrhovaných ploch dopravní infrastruktury (DS) č.  51, 52 a 53.
V návrhu pro veřejné projednání bude toto řešení vypuštěno a navrženo nové řešení propustnosti  pro pěší
(mezi  obcí  Zahnašovice  a  SPZ  Holešov)  podél  toku  Mojena,  které  bylo  dohodnuto  se  zpracovatelem
dokumentace D49 VIAPONT/PRAGOPROJEKT. Připomínce je tak částečně vyhověno. 

3)  Svatopluk Šlahař, Zahnašovice 
     (připomínky uplatněné dne  12.09.2016, pod č.j. HOL-20378/2016/UPA)

Jsa informován příslušným oudem státní správy, že moje premisa vedení stezky pro pěší v prostoru DS 52
přemostěním D 49 jest zcestná/ tedy že stezka povede pod D 49/. Nejmenší vzdálenost D 49 od obydlené
zástavby obce ZAHNAŠOVICE jest nicotných 120 metrů v linii DS 51, DS 52 a DS 53! A my si přesto dovolíme
vytvořiti otevřený koridor v izolačním pásu K 46. Že stezka ústí na komunikaci STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ
ZÓNY HOLEŠOV s nulovým potenciálem přímého napojení na síť soustavy cyklostezek jest nabíledni. Poté, co
snad dojde k aktualizaci programu rozvoje cyklostezek KÚ ZLÍN / naposled tento program zpracován roku 2008
I!/ by se součástí tohoto programu mohla stati i soustava cyklostezek v rámci KÚ ZAHNAŠOVICE. 
Proto trvám na požadavku prostupnosti přes D 49 formou cyklostezky vedené od křížení mostu přes MOJENU
v obci ZAHNAŠOVICE po jejím pravém břehu ke K 46. Po okraji  K 46/vzdálenějším od linie D 49/ ji  vésti
směrem k monumentu svatého ANTHONYHO /5/tak daleko, aby mezi uvedenou okrajovou linií K 46 a D 49 se
nevyskytovala DS 12. Poté vésti cyklostezku přes K 46 kolmo na D 49. Dále pak z pod D 49 pokračovati s
vedením cyklostezky k místu zanoření MOJENY do podpovrchového kanálu.

 
Návrh ÚP ZAHNAŠOVICE jest pln výrazů  jako: biodiversita, prostupnostkrajiny, ochrany hodnot přírodních.
Nyní  zde  má  vzniknouti  překážka  krajinné  prostupnosti,  její  druhové  stability  a  s  tím  spojené  možnosti
degenerace  živočichů  nacházejících  se  v  prostoru  vymezeném  linií  D49.  Přitom  to  zcela  zjevně  nikoho
nezajímá ……….

Přesun živočichů z místa jejich zvýšeného výskytu /K 46/ do prostoru za dělící linií tvořenou D 49 zaručí v
zásadní míře právě takto navržená cyklostezka.

Cyklostezka v této podobě může / nebo přesněji řečeno : musí/ byti v obležení „elbékáček“/LBK/. Prostup podél
MOJENY – LBK! Její vedení po hranici K 46 - LBK! A nyní naprostá „bomba": po celé délce cyklostezky z místa
jejího křížení s D 49 až k místu zanoření MOJENY do podpovrchového kanálu navrhuj „elbékáčka" po obou
stranách !!!!!  Přičemž pravostranné „  elbékáčko"/při  pohledu ve směru  ku  STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ
ZÓNÉ HOLEŠOV/ se napojí na „ elbékáčko" pravého břehu MOJENY / proti směru jejího toku/. Takto máme
vytvořen v dané lokalitě téměř dokonalý  systém krajinné prostupnosti. 

     Výše specifikovaná cyklostezka může mít dvě základní funkce: 
1. Prostředek sloužící k tomu, aby bylo občanu umožněno dosíci prostoru STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ

ZÓNY HOLEŠOV, pak může cyklostezka končiti  v prostoru křižovatky s ulicí  ZAHNAŠOVICKOU ve
SPÚ HOLEŠOV, 

2.  Mající   rekreační  funkci.  V  tomto  případě  jest  třeba  vésti  cyklostezku  mimo  dopravní  linie
STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV, a to tak, že ji povedeme „ obchvatem" po levé
straně MOJENY/ 
proti směru jejího toku/ a napojíme ji na nejbližší soustavu cyklostezek. 

I v této podobě bude cyklostezka nejkratší bezpečné propojení obce ZAHNAŠOVICE s jádrem STRATEGICKÉ
PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV pro naprostou většinu obyvatel obce ZAHNAŠOVICE.

     Vyhodnocení připomínky    -   
Odůvodnění  :   Prostupnost přes  dálnici D49 z obce Zahnašovice  ve směru do SPZ Holešov byla v návrhu pro
společné jednání  řešena prostřednictvím navrhovaných ploch dopravní infrastruktury (DS) č.  51, 52 a 53.
V návrhu pro veřejné projednání bude toto řešení vypuštěno a navrženo nové řešení propustnosti  pro pěší
(mezi  obcí  Zahnašovice  a  SPZ  Holešov)  podél  toku  Mojena,  které  bylo  dohodnuto  se  zpracovatelem
dokumentace D49 VIAPONT/PRAGOPROJEKT. Částečně je tak vyhověno připomínce. 
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4)  Obec Žeranovice
     (připomínka ze dne 26.9.2016)

Rád bych Vás tímto požádal o úpravu grafického značení pokračování navržené cyklostezky u lokality „LBC 2
U Lechotské" na území k. ú. Žeranovice, případně zkoordinování ÚP Zahnašovice s právě zhotovovaným ÚP
Žeranovice.

Vyhodnocení připomínky  - připomínce bylo vyhověno
Odůvodnění  :   
Připomínka byla uplatněna po termínu stanoveném pro podání připomínek přesto ji pořizovatel a projektant vzali
na  vědomí,  neboť  se  jedná  o  koordinaci  navazujícího  území  (k.ú.  Žeranovice).  Navržené  řešení   na  k.ú.
Zahnašovice  nebylo   měněno.  Ve  smyslu  požadavku  bylo  pouze  upraveno   naznačení  řešení  účelové
komunikace na navazujícím území na k.ú. Žeranovice (dle podkladu zpracovatele ÚP Žeranovice - Ing. arch.
Dujky).

(2) Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání

Bude doplněno po veřejném projednání.

B/I.2  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

B/I.2a – Širší vztahy

(1) Z hlediska širších vztahů leží obec Zahnašovice na území Zlínského kraje na urbanistické ose Valašské
Meziříčí - Kroměříž. Administrativně náleží obec do spádové oblasti ORP Holešov. Obec Zahnašovice se nachází
na rozhraní Hornomoravského úvalu a Podhostýnské pahorkatiny s nejvyšším lokálně položeným místem 266m
n.m..  Řešeným územím protéká potoky Ludslávka a Mojena náležící k povodí řeky Morava. Katastrální území
Zahnašovice (č.  katastrálního území  789780)  sousedí  s katastrálním územím Holešov,  Lechotice,  Ludslavice,
Martinice u Holešova, Míškovice, Třebětice, Všetuly a Žeranovice. 

(2) Obcí prochází silnice II/438 s dopravní zátěží 4519 vozidel/24hod. Silnice je napojena na dálnici D55
(Hulín) a rychlostní silnicí R35 (Hranice).   Řešeného území se dotýkají zájmy silniční dopravy (realizace úseku
dálnice D49). Do severní části katastru zasahuje SPZ Holešov. Obec leží mimo zájmy železniční, vodní a letecké
dopravy. Z hlediska typologie sídelní struktury lze oboustrannou zástavbu s jednotnou uliční a stavební čárou a
rozšířeným uličním prostorem charakterizovat jako návesní ulicovku. Z hlediska krajinného rázu patří obec  do
Holešovska, krajinného prostoru Mysločovicko s krajinou intenzivní zemědělskou. Vizuálním znakem je otevřená
krajinná scéna s převládající horizontálou se siluetou sídla s dominantním působením sakrální architektury (kostel
Nanebevzetí P. Marie).

(3)  Ve vztahu k převládajícímu způsobu života, nabídce pracovních příležitostí, občanského vybavení a
služeb lze sídlo považovat za satelit města Holešov (spádová oblast).  Většina ekonomicky aktivních obyvatel
obce (92%) vyjíždí za prací mimo hranice obce.  Hustota obyvatelstva je 0,56 obyv./ha (prům. hustota v ZK je 1,49
obyv./ha).  

B/I.2b - Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky územního
rozvoje   ČR

(1) Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády č.  929/2009 dne
20. července 2009. Dne 15.4.2015 byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. V grafické části
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PUR ČR  je vymezen koridor pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice-sokolnice a Prosenice-Otrokovice s označením
E19. V textové části je stanoven úkol pro ministerstva a jiné správní úřady -  prověřit účelnost a reálnost rozvoje
záměru. Požadavek se netýká územně plánovací dokumentace obce. Pro území obce Zahnašovice nevyplývají z
Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 kromě obecných požadavků na republikové
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje žádné další požadavky. Vyhodnocení a zapracování
požadavků na respektování republikových priorit je uvedeno níže – bod 6.

(2) Obec Zahnašovice je součástí rozvojové oblasti Zlín OB9. Řešené území je dotčené republikovým
koridorem dopravy pro rychlostní silnici R49 Fryšták – Zlín – Vizovice - Horní Lideč - hranice ČR. 1. ledna 2016
byla rychlostní silnice R49 převedena do kategorie dálnic, stala se z ní dálnice D49. Požadavek na řešení koridoru
dálnice D49 je dále zapracován v ZÚR ZK. V ÚP byly vymezeny v souladu s nadřazenou dokumentací plochy
silniční dopravy č. 12, 50, 65.

(3) Zahnašovice nejsou součástí žádné ze specifických oblastí definovaných v PÚR ČR. 

(4) Železniční doprava je nejblíže řešenému území zastoupena stávající regionální tratí č. 303 (Kojetín –
Valašské Meziříčí)  s  železniční  zastávkou Holešov.  Zahnašovice leží  mimo zájmy železniční,  letecké a vodní
dopravy. 

(5)  Řešeného  území  se  rovněž  nedotýkají  koridory  technické  infrastruktury  (elektroenergetika,
plynárenství, dálkovody). 

(6)  Územní  plán  Zahnašovice  je  navržen  v  souladu  s  obecnými  republikovými  prioritami  územního
plánování, stanovenými pro zajištění udržitelného rozvoje území. Komplexní realizace navržených záměrů před-
stavuje naplňování následujících republikových priorit (PÚR ČR ): 

● (14) ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, včetně urbanistického, archi -
tektonického a archeologického dědictví. Zachování jedinečného rázu urbanistické struktury území, struk-
tury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity řešeného území, jeho historie a tradice.  
Priorita je naplňována návrhem funkčního a  prostorového uspořádání  území při  zohlednění krajinného
rázu a územních limitů; návrhem regulativů způsobu využití území, zohledněním legislativních omezení v
řešeném území, návrhem územního systému ekologické stability území. Charakter urbanistické struktury
sídla je návrhem zastavitelných ploch smíšených obytných č. 1, 2, 3 vč. ploch územních rezerv č.  10, 11,
ploch drobné výroby č. 5, 6, zemědělské výroby č. 7, technické infrastruktury č. 67, souvisejících ploch do-
pravní infrastruktury č. 12-14, 49, 50, 54, 64-66 respektován. Koridor dopravy č. 12, 50, 65 pro dálnici D49
a plochy výroby a skladování č. 8, 9 pro SPZ Holešov jsou záměry krajského významu a byly zpřesněny na
parcelní kresbu. Byly vytvořeny podmínky pro stabilizování ÚSES a navrženy plochy přírodně  blízkých
opatření č. 17-38, 46-48, 55-62 pro zvýšení ekologické stability a prostupnosti krajiny pro organismy.

● (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohledně-
ní ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 
Přijaté řešení respektuje požadavek na ochranu ZPF a související primární výroby. Rozsah zastavitelných
ploch je z větší části (plochy č. 1, 2, 3) přebírán z ÚPO Zahnašovice a navazuje na založenou urbanis-
tickou koncepci. Ačkoliv jsou navrženy zábory ZPF vyšší bonity pro zastavitelné plochy, nepředstavuje při-
jaté řešení zásah do organizace ZPF. Rozsah záborů ZPF je odůvodněn – viz kap. B/I.8a. Navržené opat-
ření organizace krajiny vč. návrhu ploch K, L, P, Z*, WT  v rozsahu cca. 52,23 ha zohledňuje požadavek
na zvýšení ekologické stability krajiny – viz kap. B/I.8a, odst. 5.

● (15) předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s nega-
tivními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází,
zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnost řešení, vhodná pro
prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně
Návrh územního plánu nevytváří  podmínky pro sociálně  negativní  jevy ve společnosti.  Míra integrace
nového obyvatelstva v návrhových plochách je  otázkou komunitních aktivit.  Pěstování  těchto aktivit  je
umožněno především v plochách občanského vybavení a veřejného prostranství. Stávající plochy jsou sta-
bilizovány. Jsou vytvořeny podmínky pro rozšíření veřejného prostranství (č. 15) a zatraktivnění území  po-
dél vodního toku Mojena (účelová komunikace s možností cyklotrasy a doprovodná zeleň, plochy č.  13,
14) za účelem vytvoření podmínek pro denní rekreaci.

●  (16) při  stanovování způsobu využití  území upřednostnit  komplexní řešení před uplatňováním jedno-
stranných hledisek a požadavků,  které ve svých důsledcích zhoršují  stav i  hodnoty  území. Při  řešení
ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a
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hospodářského  rozvoje  území.  Vhodná  řešení  územního  rozvoje  je  zapotřebí  hledat  ve  spolupráci  s
obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vyme-
zených v PÚR ČR.
Návrh územního plánu vychází z analýzy řešeného území (příloha č. 5) a následného návrhu rozvoje úze-
mí zpracovatelem. Ve spolupráci s obyvateli  obce (jednání s pověřeným zastupitelem obce) byly poža-
davky a představy na rozvoj obce vyhodnoceny. Z tohoto je patrné upřednostňování komplexního přístupu,
aniž by byla uplatňována jednostranná hlediska a požadavky. Hospodářský rozvoj území je umožněn vy-
mezením ploch pro výrobu V, VZ, VD – viz kap. A/I.6b návrhu.

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek.
Návrh územního plánu zohledňuje polohu sídla v regionu Zlín a spádové oblasti Holešov. Při návrhu za-
stavitelných ploch byly posouzeny vazby na správní centrum a sousední katastrální území (viz výkres č.
B/II.2) a vytvořeny podmínky pro koordinovaný rozvoj řešeného území s přihlédnutím k časové ose (viz
kap. B/I.6).

● (17) vytváření podmínek k odstraňování důsledků hospodářských změn, vytvářením nových pracovních
příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých. 

   Je respektováno území vymezené pro SPZ Holešov (stávající plochy výroby a návrhové č. 8, 9). Jsou
vytvořeny podmínky pro lokální podnikatelské aktivity (plochy č. 5, 6, 7).

●  (19) vytváření předpokladů pro polyfunkční využívání stávajících areálů a ploch a hospodárným využí-
váním zastavěného území a upřednostňováním ochrany nezastavěného území, zejména zemědělské a
lesní půdy. 
Podmínky regulace funkčních ploch umožňují polyfunkční využití stávajících areálů. Je maximálně chráně-
na volná krajina (vysokobonitní hospodářsky obdělávaná půda) a zohledněna možnost využití zastavěné-
ho území vč. proluk. Návrhové plochy pro bydlení č. 1-3 jsou převzaty ze stávajícího ÚPO Zahnašovice –
viz kap. B/I.6.  Přírodní hodnoty v krajině jsou řešeny stabilizováním ÚSES vč. vymezení chybějících prvků
ÚSES (plochy č. 19, 26, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 62, 63). Zábory ZPF jsou odůvodněny v kap. B/I.8. 

●  (20) ochrana biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, ne-
rostného bohatství a ochranou zemědělského a lesního půdního fondu. Vytváření územních podmínek pro
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability, k zajištění ekologických funkcí kraji-
ny, vhodných podmínek pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích a zvy-
šováním a udržováním rozmanitosti venkovské krajiny. Vytváření podmínek pro ochranu krajinného rázu, s
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářením podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
Řešené území není součástí soustavy NATURA 2000.  Prvky ÚSES jsou vymezeny jako součást neza-
stavěného území  v souladu s podkladovými koncepcemi s ohledem na parcelní kresbu a existenci jednotl.
typů stanovišť. Řešené území je dotčené regionálním biokoridorem 1580 - Na skále - Lipina. Chybějící
části ÚSES jsou navrženy k doplnění (plochy č.  19, 26, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 62, 63) – viz kap.  B/I.4,
část III.4n.  Obec je součástí krajinného celku Holešovsko s rozsáhlými bloky vysokobonitní orné půdy s
malým  zastoupením  lesních  porostů  a  krajinné  zeleně.  Řešené  území  je  málo  ekologicky  stabilní  s
hodnotou KES 0,05. Byly přijaty opatření vedoucí k navýšení KES – viz kap. B/I.8a, odst. 5. Základní poža-
davky na ochranu krajinného rázu jsou prezentovány v příloze č. 5, výkrese č. B/II.2 a zapracovány do tex-
tové části návrhu – viz kap. A/I.6c. Ochrana nezastavěného území je založena na ochraně ZPF, vymezení
ÚSES, přírodně blízkých opatření a zvyšování prostupnosti pro různé formy dopravy. Zeleň v nezastavě-
ném území jako přípustná funkce je součástí ploch s rozdílným způsobem využití – viz kap. A/I.6b návrhu.
Byly stanoveny koncepční podmínky na řešení krajiny – viz kap. A/I.3a návrhu.

●  (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 
pro člověka,  zejména při  umísťování  dopravní  a  technické infrastruktury.  V  rámci  územně  plánovací  
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny
V případě migrace živočichů je požadavek zajištěn řešením nezastavěné krajiny vymezením základní kost-
ry ÚSES (stávající a návrhové plochy P, K, L, WT) – viz výkres č. B/II.2. Prostupnost krajinou pro člověka
je zajištěna stabilizací ploch dopravní infrastruktury DS, veřejného prostranství P* a návrhem ploch č. 12,
50, 52 za účelem převedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území, ploch č.  15, 16, 49, 54 za účelem
dopravní obsluhy v zastavěném území, ploch č. 64, 65 a 66 za účelem zpřístupnění SPZ Holešov pro pěší
a ploch č. 13, 14 za účelem prostupnosti krajinou.  Účelové komunikace s doprovodnou liniovou zelení v
krajině je možno řešit v rámci stávajících a navrhovaných ploch Z, K, L jako přípustné využití – viz kap.
A/I.6b návrhu.  Návrh zastavitelných ploch a návrh organizace krajiny zohledňuje jedinečnost urbanistické
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struktury sídla a znemožňuje fragmentaci krajiny – je zachována vizuální a fyzická prostupnost pro živé
složky přírody. Vlastní koncepce rozvoje zastavěného území neumožňuje liniové rozšíření a srůstání sídel;
k prodlužování průjezdního úseku nedochází.

● (22) vytváření podmínek pro rozvoj a využití předpokladů v území pro různé formy cestovního ruchu. 
Území obce nepatří k vyhledávaným turistickým cílům a nabídka rekreačních možností je omezená, míst-
ního  charakteru  (pěší  procházky,  cyklovyjížďky,  zahrádkářství,  ovocnářství).  Rekreační  potenciál  má
prostředí vodních toků Mojena, Ludslávka a doprovodné liniové zeleně. Byly vytvořeny podmínky pro roz-
voj účelových komunikací s možností cyklodopravy s přesahem na sousední katastrální území (plochy č.
13, 14) – viz kap. B/I.2d, odst. 2; příloha č. 5. Trasování cyklotras s návazností na sousední katastrální
území je zobrazeno v grafické části dokumentace – viz výkres č. B/II.2.

● (23, 24) vytváření podmínek pro lepší dostupnost v území, především zkvalitněním dopravní a technické
infrastruktury, při současném zachování prostupnosti krajiny.  Zmírňovat vystavení městských oblastí ne-
příznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských
oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro
novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové  úse-
ky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro do-
pravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví
obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Dopravní dostupnost území je dostačující. Obec je napojena na nadřazený komunikační systém průjezdní
silnicí II/438 s tranzitní dopravou.  Řešené území leží mimo zájmy železniční, vodní a letecké dopravy.
Navržen je koridor dopravy pro dálnici D49 (plochy č. 12, 50, 65).

●  (25) vytváření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a pří-
rodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajištěním územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu
před povodněmi a vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 
Z hlediska topografie terénu (malá sklonitost) není řešené území náchylné k sesouvání ani nepatří ke  
geologicky nestabilním. Vodní toky Mojena a Ludslávka nemají vymezenou  aktivní  zónu  záplavového  
území – zastavěné území leží mimo inundaci vodních toků a není ohroženo povodněmi.  Byly navrženy 
biotechnická opatření  k zadržování  vody v krajině  (plochy č.  19,  26,  34,  35,  38, 41,  42,  44,  45,  62,  
63) a zalesnění nelesních pozemků s návazností na existující remízky či fragmenty lesa (plochy č. 40, 48, 
55). Realizace protierozních opatření, poldrů, vodních nádrží je možno realizovat v rámci ploch s rozdílným
způsobem využití jako přípustné využití (zejména stabilizované / návrhové plochy P, K, L, Z). 

● (26) vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
Vodní toky Mojena a Ludslávka  nemají  vymezené záplavové území -  zastavěné území a zastavitelné
plochy nejsou ohroženy povodněmi. 

●  (27)  vytváření podmínek pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její  rozvoj a
prostřednictvím nich umožnit její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytváření podmínek pro zkva-
litňování dopravní dostupnosti obcí a měst, které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se
díky možnostem, poloze a infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj obcí okolních a obcí
spádově závislých. 
Sídlo se nachází ve spádové oblasti města Zlín v blízkosti ORP Holešov. Dopravní dostupnost obce je za-
jišťována silnicí č. II/438 a místní komunikací Zahnašovice – Martinice a zůstává beze změny. Vymezen je
koridor dopravy pro dálnici D49 (plochy č.  12, 50, 65). V souvislosti s koridorem dopravy jsou vymezeny
plochy č. 64-66 mimoúrovňového křížení pro pěší ve směru SPZ Holešov. Technická infrastruktura pro zá-
sobování obce pitnou vodou, el.  energií,  zemním plynem a likvidaci splaškových vod je dostačující.  V
souladu s požadavky PRVK ZK je navržen koridor technické infrastruktury č. 67 pro rozšíření vodovodu s
přesahem na sousední katastrální území.

●  (28)  zajištění kvality života obyvatel a zohledněním požadavků na další vývoj území, ve všech poža-
dovaných, dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalit-
ních veřejných prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sekto-
ru s veřejností. 
Uplatňování priorit podle tohoto článku, je v návrhu územního plánu Zahnašovice deklarováno již v před-
chozích  odstavcích.  Prostorová  organizace  území  vč.  předpokladu  rozvoje  bydlení  zohledňuje  limity,
hodnoty v území a požadavky obce. Metoda spolupráce veřejného i soukromého sektoru s veřejností je
standardní metodou při zpracování návrhu (pracovní jednání) a projednávání územního plánu (společné /
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veřejné jednání). Rozvoj veřejných prostorů je řešen především stabilizací ploch veřejného prostranství P*
a návrhem plochy č.  15  jako významné pohledové osy – viz kap. B/I.4 část II.4e.   Stávající veřejná in-
frastruktura byla stabilizována a navrženy jsou plochy dopravní infrastruktury č. 12, 50, 65 pro dálnici D49,
č. 13, 14, 49 pro účelovou komunikaci, č. 16 pro dopravní obsluhu návrhových ploch v zastavěném území,
č. 54 pro veřejné parkoviště.

● (29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy 
a  koridory  nezbytné  pro  efektivní  integrované  systémy  veřejné  dopravy  nebo  městskou  hromadnou  
dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení,  ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných  
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky 
pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a 
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Požadavek zohledněn řešením stabilizací  a návrhem ploch pro infrastrukturu (občanské vybavení,  do-
pravní a technická infrastruktura) a organizací krajiny – viz výkres č. A/II.2, B/II.1. 

●  (30)  uplatňováním republikových priorit, vztahujících se k úrovni technické infrastruktury, zejména pak
dodávky vody a zpracování odpadních vod. 
Bylo posouzeno zásobování území pitnou vodou a odkanalizování vzhledem k návrhu zastavitelných ploch
pro bydlení -  viz  kap. B/I.4,  část.  II.4j.  Zásobování  území pitnou vodou je stávající  – napojení na SV
Holešov. Likvidace splaškových vod na centrální ČOV Všetuly zůstává rovněž stávající. 

Priority neuvedené výše (18, 21, 24a, 31, 32) nemají dopad do řešeného území.

B/I.2c -  Vyhodnocení z hlediska požadavků územně plánovací dokumentace
vydané krajem

Správní  území  obce  Zahnašovice  je  řešeno  Zásadami  územního  rozvoje  Zlínského  kraje  vydanými
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 pod č. usn. 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti dne 23.10.2008.
Dne 12. 09. 2012 vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 aktualizaci Zásad územního
rozvoje Zlínského kraje, které nabyly účinnosti dne 5.10.2012 .  Podmínky vyplývající z aktualizovaných Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 byly vyhodnoceny a plně respektovány
následujícím způsobem:

(1) priority územního plánování vstupující do řešeného území:
(1.1)  Návrhem zastavitelných  ploch  jsou  vytvářeny  podmínky  pro  rozvoj  zastavěného  území  obce při
respektování  hodnot  v území  a  udržitelného rozvoje.  Rozšíření  zástavby  (plochy  č.  1,  2,  3  vč.  ploch
územních rezerv č. 10, 11) je směřováno na západní okraj. Tyto tendence jsou založeny již ve stávajícím
územním plánu. Nad rámec řešení stanoveném ÚPO Zahnašovice jsou vymezeny zastavitelné plochy č.
15 pro veřejné prostranství, č. 16, 49 a 54 pro dopravní obsluhu území. Cílem je vytvoření dostatečných
kapacit  pro bydlení,  stabilizaci  obyvatelstva produktivního věku a zatraktivnění území pro krátkodobou
rekreaci  za  podmínky  respektování  hodnot  v území  –  viz  příloha  č.  5.  Návrhem  územního  plánu  je
respektována  ochrana  přírodních  (prvky  ÚSES;  ZPF,  PUPFL),  kulturních  (sídlo  s  koncentrovanou
zástavbou ulicového typu; vizuální a fyzická prostupnost krajiny; interakční zeleň na vnějším okraji sídla,
doprovodná zeleň podél polních cest) a civilizačních hodnot území (kostel, kaple, sochy svatých, památné
kříže). Požadavky na ochranu krajinného rázu při  rozhodování o změnách v území byly s ohledem na
provedené průzkumy v území zapracovány do textové části návrhu – viz kap. A/I.6c návrhu.

(1.2)  V ZUR ZK navržený koridor dopravy PK01 (kód veřejně prospěšné stavby) pro rychlostní silnici R49
v úseku Fryšták – Zlín – Vizovice – Horní Lideč – hranice ČR je v návrhu ÚP zpřesněn na parcelní kresbu.
V souvislosti s převedením rychlostní silnice R49 do kategorie dálnic, byl vymezen koridor dopravy pro
dálnici D49 – plochy č. 12, 50, 65. Byla doplněna kostra ÚSES a vymezen regionální biokoridor PU1580
Na skále – Lipina s vloženým biocentrem LBC 3 Doubravy (plocha č. 42). Do severního okraje řešeného
území zasahuje strategická plocha pro výrobu Letiště-Holešov, lokalizovaná na místě původního letiště
Holešov, která byla řešena změnou č. 1 ÚPO Zahnašovice. V souladu s ÚPO Zahnašovice byly vymezeny
plochy výroby č. 8, 9 určené pro SPZ Holešov.
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(1.3)  ORP Holešov nepatří do oblasti se soustředěnou podporou státu. V řešeném území jsou v souladu
se ZÚR ZK vymezeny nové (regionálně  významné)  hospodářské aktivity  – plochy č.  8,  9,  které  jsou
součástí strategické plochy pro výrobu Letiště-Holešov. Zastavěné území obce je řešeno jako smíšené
území z hlediska funkčního využití se souvisejícím lokálním občanským vybavením (plochy O, OS, OH) a
výrobou (plochy VZ, VD). Nové plochy lokální výroby jsou situovány do již existujících areálů (plochy č. 6,
7) na jižním okraji zástavby a na východní okraj zástavby na místě bývalých hospodářských stodol (plocha
č. 5). Existující dopravní a technická infrastruktura pro navrhované plochy výroby č. 5-7 jsou dostatečné.
K zajištění  dopravní  dostupnosti  SPZ Holešov  je  určena  dálnice  D49,  pro  níž  jsou  v územním plánu
vytvořeny podmínky k realizaci. 

(1.4) Zahnašovice jsou venkovským sídlem patřící do ORP Holešov a širšího území aglomerace města
Zlín ležící na urbanistické ose Kroměříž – Valašské Meziříčí – viz kap. B/I.2a. Obec se potýká s úbytkem
stálého obyvatelstva - za uplynulých 20 let činí pokles cca. 4%, což se projevuje v počtu neobydlených
domů  (16%).  Návrh zastavitelných ploch vychází  ze stávajícího ÚPO Zahnašovice,  hodnot  v území s
přihlédnutím k požadavkům obce. Rozsah navržených zastavitelných ploch pro bydlení č. 1-3 je 1,36 ha a
představují  dostatečnou územní  rezervu,  přičemž plochy č.  1-3  přechází  z  platného územního plánu.
V případě  požadavku na další  plochy pro  bydlení  jsou navrženy plochy územních rezerv č.  10,  11  o
velikosti 2 ha. Návrhové plochy navazují či dotváří stávající urbanistickou strukturu – k fragmentaci krajiny
výstavbou nedochází. Atraktivita území spočívá v poloze sídla pod masivem Hostýnských vrchů, jehož
horizont vstupuje do obrazu sídla, dále v dochovalé urbanistické struktuře a siluetě sídla s dominantou
věže kostela.

(1.5)  Katastrální  území Zahnašovice se nachází  mimo zájmy železniční,  vodní  a  letecké dopravy.  Ze
záměru ZUR ZK je uplatňován požadavek na řešení rychlostní silnice R49, který byl dále zapracován jako
koridor dopravy pro dálnici D49 – viz bod 1.2. Dále byly navrženy ploch pro účelovou komunikaci č. 13, 14
s  možností  cyklodopravy,  která  je  přípustná  činnost  v plochách  silniční  dopravy.  Dopravní  obsluha
řešeného území je stávající a stabilizována v plochách s rozdílným způsobem využití (zejména DS, P*).  

(1.6) Návrhem funkčních ploch a organizací krajiny nedochází k narušení výrazu kulturní krajiny – jsou
respektovány  přírodní  hodnoty  a  linie  horizontu;  rovněž  nedochází  k fragmentaci  krajiny.  Cílová
charakteristika  krajiny  (krajinný  celek  Holešovsko,  krajinný  prostor  Mysločovicko,  krajina  intenzivní
zemědělská)  není  návrhem  územního  plánu  dotčena.  Zásady  pro  využívání  tohoto  typu  krajiny  jsou
respektovány  a  byly  shrnuty  v příloze  č.  5  a  zapracovány  do  územního  plánu  jako  požadavky  při
rozhodování o změnách v území – viz kap. A/I.2b návrhu. Organizací krajiny je zachována její prostupnost.
Plochy dopravy pro dálnici D49 a výstavba v plochách výroby pro SPZ Holešov ve svém důsledku ovlivní
krajinný ráz – jedná se o záměr z nadřazené dokumentace, který je respektován. Vizuální působení vlastní
liniové  stavby  dálnice  D49  je  možno  zmírnit  řešením  doprovodné  liniové  zeleně  –  výsadbou  zeleně
v plochách č. 17, 46. V souladu s  Územní studií dopadů  strategické průmyslové zóny Holešov  se jako
kompenzační opatření vymezují plochy izolační zeleně č. 17, 46; plochy zeleně č. 19, 26, 34, 35, 38, 41,
42, 62, 63 pro realizaci prvků ÚSES k založení; č. 44, 45 (součást biocentra LBC1 Medřický) pro realizaci
malých vodních ploch; č. 40, 48, 55 k zalesnění nelesních pozemků; č. 64-66 pro průchodnost přes dálnici
D49 – viz kap. B/I.2d, odst. 2. Návrhem zastavitelných ploch není narušena funkčnost prvků územního
systému ekologické stability. Řešeného území se dotýká ÚSES na lokální a regionální úrovni – viz kap.
B/I.4,  část  III/4n.  Na území obce není  evidovaná žádná evropsky významná lokalita ani  ptačí  oblast.
Navržené  plochy  nebudou  mít  negativní  vliv  na  území  soustavy  NATURA  2000.  Je  respektována
koncepce  ochrany  a  rozvoje  přírodních,  kulturních  a  civilizačních  hodnot  území  -  především  obecně
chráněná území (USES, VKP);  linie horizontu a typické znaky krajinného rázu (otevřená krajinná scéna
s převažující  horizontálou;  dominantní  působení  sakrální  architektury  a  siluety  sídel).  Požadavky  na
ochranu krajinného rázu s ohledem na charakteristické znaky řešeného území byly zapracovány v textové
části návrhu – viz kap. A/I.6c. Byly přijaty opatření k řešení zemědělské krajiny a navrženy plochy č. 17-48,
55-63 v důsledku čehož se navyšuje KES na hodnotu 0,23 – viz kap. B/I.8a, odst. 5.
 
(1.7) Návrh územního plánu představuje komplexní řešení se zohledněním pozice sídla v krajině a širších
urbánních vazeb. Socioekonomické vztahy jsou podporovány stabilizováním funkčních ploch O, OS, OH;
veřejná infrastruktura pro zabezpečení kvality života obyvatel obce vymezením ploch  DS, P*, T*. Byla
navržena plocha č.  15 pro realizaci  veřejného prostranství  s vazbou na náves – viz  kap.  B/I.4,  II.4e.
Lokální  podnikatelské  aktivity  jsou  umožněny  v plochách  smíšených  obytných  SO a  výroby  VZ,  VD.
Sídelní  zeleň  samostatně  vymezená (sady)  tvoří  přechod urbanizovaného prostoru do volné krajiny  a
spoluvytváří siluetu sídla. Rozvoj těchto hodnot je podporován návrhem plochy č.  43. Zeleň v krajině je
převážně řešena ve formě prvků ÚSES k založení č. 19, 26, 34, 35, 38, 41, 42, 62, 63 doprovodných pásů
podél liniových struktur (silnice, vodní plochy) č.  18-25, 27-30,  32, 33, 47,  izolační zeleň č.  17, 31, 46,
interakční zeleň č. 36, 37, 56, 57, 58, 59, 60, 61 a ve formě zalesnění č. 40, 48, 55. Protierozní opatření
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samostatně  vymezené nejsou – realizace je umožněna v plochách s rozdílným způsobem využití  jako
přípustné využití. Ochrana ZPF vč. rozsahu záborů je odůvodněna v kap. B/I.8a.

(1.8)  Obec není součástí žádné ze specifických oblastí Zlínského kraje vymezených v ZUR ZK. Rozvoj
zastavěného území je extenzivní – 1,36 ha zastavitelných ploch pro bydlení je převzato s úpravami z ÚPO
Zahnašovice. Podnikatelské aktivity jsou přípustná činnost v plochách SO; vymezeny byly plochy výroby č.
5-7. Je respektována koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území -
především existence linie horizontu; silueta sídla; obecně chráněná území (USES, VKP) a typické znaky
krajinného rázu (rozlehlost; převládající horizontála) a krajinné scenérie (viz kap. B/I.2c). Byla stanoveny
základní podmínky na ochranu krajinného rázu – viz kap. A/I.6c návrhu. Organizace nezastavěné krajiny,
vymezení  zastavěného  území  a  návrhových  ploch  respektuje  požadavky  ze  ZUR ZK,  limity  v  území
(ÚSES, ochrana ZPF, riziko eroze). Všechny prvky ÚSES jsou vymezeny jako nezastavěné území a jsou
vymezeny v podrobnosti územního plánu jako převážně návrhové plochy k založení.  Zeleň, malé vodní
plochy jsou přípustné funkce v nezastavěném území – viz kap. A/I.6b návrhu. 

(1.9) Využívání obnovitelných zdrojů energie pro individuální zásobování zástavby (geotermální, solární) je
umožněno v rámci funkčních ploch. Samostatné plochy tech. infrastruktury pro obnovitelné zdroje nejsou
navrhovány. 

(1.10) Požadavek na minimalizaci vlivů rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty byl zohledněn. Realizace
záměrů stavební povahy (koridor dopravy pro dálnici D49, výstavba ve SPZ Holešov) z nadřazené doku-
mentace bude mít vliv na krajinný ráz. Účinek koridoru dálnice D49 (plochy č. 12, 50, 65) bude zmírněn vý-
sadbou zeleně v plochách č. 17, 46.  Kompenzační opatření za využití SPZ Holešov (v k.ú. Zahnašovice
plochy č.  8, 9) řeší Územní studie dopadů  vlivů  SPZ Holešov, která stanovuje požadavek na výsadbu
plošné zeleně, realizaci ÚSES, realizaci mokřadu na Ludslávce, zalesnění, zachování prostupnosti kraji-
nou. Požadavky byly zapracovány – viz kap. B/I.2d, odst. 2. K záboru ZPF dochází v ploše 70,3 ha ( 56,52
ha – I.; 7,59 ha – II.; 7,66 ha III.; 1,34 ha – IV.;  0,09 ha – V.  třída ochrany), z čehož téměř ¾ jsou zábory
přírodně blízkých opatření – viz kap. B/I.8.

(1.11) Funkční provázanost s širším okolím (prostorová integrace s územím sousedních obcí) je podpo-
rována především vyhodnocením těchto vazeb a jejich zohledněním v samotné koncepci rozvoje sídla.
Především bylo sledováno prostorové provázání záměrů ze ZUR ZK a prvků ÚSES přesahující na sou-
sední katastrální území. Dále byla vymezena plocha č. 67 v návaznosti na koridor technické infrastruktury
vymezený na katastrálním území Ludslavice – viz výkres č. B/II.2.

(2)  ZÚR ZK zpřesňují  vymezení rozvojové oblasti  OB9 Zlín vymezené v PÚR ČR územím ORP Holešov, do
kterého patří obec Zahnašovice. V souladu se ZÚR ZK byl zpřesněn koridor dopravy PK01 pro dálnici D49 Fryšták
– Zlín – Vizovice – Horní Lideč – hranice ČR (plochy č. 12, 50, 65) – viz bod 1.2.

(3)  Obec Zahnašovice není součástí žádné ze specifických oblastí a rozvojových os uvedených v ZUR ZK.

(4) V souladu s PUR ČR je vymezen koridor dálnice D49 Fryšták – Zlín – Vizovice – Horní Lideč – hranice ČR
(plochy č. 12, 50, 65) – viz kap. B/I.2b; kap. B/I.4 , část II.4i. Koridor je vymezen v šíři 50 m s přesností na parcelní
kresbu a byl převzat z ÚPO Zahnašovice (změna č. 1). V souladu se ZUR ZK jsou zajištěny územní podmínky:
- pro výrobní zónu Letiště – Holešov (plochy č. 8, 9)
- pro regionální biokoridor ÚSES 1580 Na skále – Lipina s vloženým biocentrem (plocha č. 42)

(5) Řešené území není součástí soustavy NATURA 2000 (nejbližší lokalita EVL Kurovický lom leží ve vzdálenosti
cca 4 km jihozápadním směrem) a není v něm evidované chráněné území přírody a krajiny.  Jsou vytvořeny
podmínky pro rozvoj přírodních hodnot, zvýšení biodiverzity a retenční schopnosti krajiny v nezastavěném území –
návrhové  plochy  č.  17-38,  40-48,  55-63.  Zahnašovice  nepatří  k  chráněným  ložiskovým  územím  z  hlediska
potenciální těžby surovin. Ochrana krajinného rázu je řešena návrhem zastavitelných ploch, organizací krajiny a
prostorovou regulací – viz kap. A/I.6b. Požadavky na ochranu krajinného rázu při rozhodování o změnách v území
byly s ohledem na provedené průzkumy v území zapracovány do textové části návrhu – viz kap. A/I.6c návrhu.
Kulturní památky místního významu jsou respektovány – byly stabilizovány ve stávajících funkčních plochách.

(6)  Zahnašovice  patří  do  krajinného  celku  Holešovsko,  krajinného  prostoru  Mysločovicko  (2.6)  s  krajinou
zemědělskou intenzivní. Nezastavěná krajina je zemědělsky využívána a tvoří ji  rozsáhlé bloky zeměděl.  půdy
(81% rozlohy řešeného území je ZPF). Krajinný ráz je utvářen především morfologií terénu – zvlněná pahorkatina
s produkční schopností půd vyšší bonity doplněná liniovou zelení, remízky a   břehovou vegetací podél vodních
toků. Území tvoří přechod mezi zemědělskou krajinou Hornomoravského úvalu a lesním komplexem Hostýnských
vrchů. Charakteristickými vizuálními znaky krajiny jsou rozlehlost, přehlednost území s převládající horizontálou.
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Silueta sídla v krajině návrhem územního plánu není narušena – pro jednotl. zastavitelné plochy jsou stanoveny
podmínky prostorového uspořádání – viz kap. A/6b.  Byly přijaty opatření pro řešení krajiny za účelem zvýšení
ekologické stability a posílení znaků krajinného rázu –  krajinná zeleň č. 17-38, 46, 47, 56-62 zalesnění č. 40, 48,
55, plochy přírodní č. 41, 42, 63, plochy vodní nádrže č. 44, 45. 

(7) Do návrhu územního plánu se promítají tyto veřejně prospěšné stavby / opatření vymezené v ZÚR ZK: koridor
dopravní infrastruktury PK01 pro dálnici D49 v úseku Fryšták – Zlín – Vizovice – Horní Lideč – hranice ČR (plochy
č. 12, 50, 65); regionální biokoridor PU1580 Na skále – Lipina s vloženým biocentrem LBC 3 Doubravy (plocha č.
42)

(8) ZÚR ZK stanovují potřebu zpracování územní studie pro prověření el. vedení VVN 400 kV Otrokovice-Vizovice-
Střelná-hranice ČR/Slovensko. Do územního plánu se požadavek nepromítá – studie není vypracována.

B/I.2d - Vyhodnocení z hlediska požadavků  vyplývajících z dalších dokumentů a širších
územních vztahů

(1)  Územní  plán  Zahnašovice  maximálně  respektuje  níže  uvedené koncepční  a  rozvojové dokumenty
vztahující se k řešenému území a mající dopad do územního plánu. Údaje z těchto dokumentů vstoupily vesměs
do  územně  analytických  podkladů  jako  hodnoty,  limity  a  záměry,  případně  rovnou  do  závazných  územně
plánovacích dokumentů. 

● Strategie   rozvoje  Zlínského  kraje  na  období  2009-2020  (dále  jen  „SRZK“)  -  obsahuje  4
tematické pilíře,  z  nichž  se řešeného území týká pilíř  „konkurenceschopná ekonomika,  efektní
infrastruktura a rozvoj venkova a atraktivní region.“ Pro naplňování cílů  týkající se území obce
Zahnašovice v rovině územního plánu je řešeno stabilizace ploch pro SPZ Holešov (plochy V č.
8,9)  vč.  vymezení ploch pro dopravní infrastrukturu (č.  12-16, 49, 50, 54, 64-66) a technickou
infrastrukturu (č.  67). Podporování lokálních podnikatelských aktivit  je řešeno vymezením ploch
výroby  (plochy  VD  č.  5,6, VZ  č.  7)  a  posílení  ekostabilizační  funkce  krajiny  návrhem
krajinotvorného opatření (návrhové plochy K č. 17-38, 46, 47, 56-62, WT č. 44, 45,  L č. 40, 48, 55,
P č. 41, 42, 53). Nemovité kulturní památky a památky místního významu jsou stabilizovány v
rámci  stávajících  ploch.  Obec nepatří  mezi  vyhledávané turistické cíle  –  zvýšení  atraktivity  je
řešeno návrhem ploch přírodně blízkých opatření (K, L, P, WT).

● Aktualizace  generelu  dopravy  Zlínského  kraje (dále  jen  „GD  ZK“) -  část  Návrh  výhledové
koncepce GD ZK (schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje  dne 14.  12.  2011 usnesením č.
0625/Z18/11).  Strategickým  cílem  je  posílení  dopravní  infrastruktury  a  propojení  silniční  sítě
celostátního a mezinárodního významu s dálničním systémem na Slovensku.  Z dokumentu pro
řešené území vyplývá požadavek na vymezení plochy pro rychlostní silnici  R49 Hulín-Fryšták-
Lípa-Vizovice-Pozděchov-Horní  Lideč  (Slovensko)  kategorie  R24,5/120.  Od  01.01.2016  je
rychlostní silnice R49 zařazena do kategorie dálnic pod označení D49. V souladu se ZÚR ZK byly
vymezeny plochy č.  12, 50, 65pro realizaci záměru jako veřejně prospěšná stavba (kód VPS –
PK01).

● Plán  rozvoje  vodovodů  a  kanalizací  Zlínského  kraje schválený  dne  20.10.2004  usn.č.  
770/Z26/04 na 26. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. V souladu s dokumentem se navrhuje
plocha  technické infrastruktury č.  67 pro rozšíření vodovodu s přesahem na katastrální území
Ludslavice. Rozšíření kanalizační a vodovodní sítě je přípustná činnost v plochách s rozdílným
způsobem využití. Likvidace splaškových vod probíhá na centrální ČOV Všetuly. Stávající systém
zásobování pitnou vodou zůstává zachován - obec je napojena na skupinový vodovod Holešov.
Kapacita  vodojemu Přílepy vzhledem k předpokládanému vývoji počtu obyvatel je dostatečná, tlak
v sítí je vyhovující. 

● Koncepce a  strategie  ochrany přírody a  krajiny -  obsahuje  především významné limity  a  
hodnoty ochrany přírody vstupující i do územně analytických podkladů (ÚAP). Úkolem územního
plánu v rovině administrativní je prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné
krajiny. Především se jedná o vytváření ÚSES (biocentra, biokoridory), ochranu VKP (lesy, vodní
toky,  rybníky)  a  cenných  částí  přírody   (mokřady,  stepní  trávníky,  remízky,  TTP,  zahrady).  V
územním plánu jsou prvky ÚSES stabilizovány na stávajících společenstvech (plochy P, L, K, WT)
a navrženy chybějící prvky k založení (plochy č.  19, 26, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 62, 63) jako
nezastavěné  území.  Byly  navrženy  plochy  přírodně  blízkých  opatření  posilující  ekostabilizační
funkci  krajiny (č. 17-18, 20-25,  27-33, 36,  37,  40, 46-48, 55-61).  Zeleň  je  přípustná činnost  v
plochách s  rozdílným způsobem využití  –  viz  kap.  A/I.6b návrhu.   Návrhové plochy vč.  jejich
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regulativů (viz kap. A/I.6b návrhu) zohledňují přírodní složku krajiny, krajinný ráz a přírodní hodnoty
v území směřující k zachování a obnovy ekologické diverzity krajiny – viz kap. B/I.8a, odst. 5.

● Krajinný ráz Zlínského kraje - krajinný ráz obce je respektován – viz kap. B/I.2b, bod 6. Řešené
území je tvořeno krajinným celkem Holešovsko, krajinným prostorem Mysločovicko (2.6) s krajinou
zemědělskou intenzivní.
Celkový stav krajiny je hodnocen jako špatný. Z dokumentu pro řešené území vyplývá:
- podpořit krajinný ráz a zlepšit stav krajiny – zvýšit podíl krajinné zeleně, zakládat nové vegetační
prvky, zvýšit prostupnost krajinou

Návrh územního plánu respektuje urbanistický charakter ulicové vsi s liniovou zástavbou podél osy
veřejného prostranství (viz příloha č. 5). Zastavitelné plochy pro bydlení doplňují stávající strukturu
– jedná se o plochy scelující zastavěné území (č.  1-3).  Byly navrženy plochy chybějících částí
ÚSES k založení č.  19, 26, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 62, 63;  navýšen podíl krajinné zeleně
(plochy č. 17-18, 20-25, 27-33, 36, 37, 40, 46-48, 55-61) a lesa (plochy č. 40, 48, 55), v důsledku
čehož se posiluje KES z hodnoty 0,05 na 0,23 -  viz kap. B/I.8a, odst. 5. Je podpořena prostupnost
krajinou  pro  dopravu  (zejména  plochy  č.  13,  14,  64-66).  Na  území  obce  se  nachází  kulturní
památky místního významu (kostel, sochy svatých, kaple), které jsou stabilizovány ve stávajících
funkčních  plochách.  Případné  požadavky  na  umístění  prvků  drobné  architektury  v  krajině
(akcentování místa, křížení cest) je možné v plochách Z, K, DS, P*.  Návrhem územního plánu
nedojde k narušení pohledových horizontů  a cenné krajinné struktury.  Základní požadavky na
ochranu krajinného rázu jsou prezentovány v příloze č.  5,  výkrese č.  B/II.2 a zapracovány do
textové části návrhu – viz kap. A/I.6c. 

             ● Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje - dokument byl zohledněn již při tvorbě Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje, kde jsou vymezeny nadmístní prvky USES. Řešeného území se
nadregionální  vedení  ÚSES  nedotýká.  Jihovýchodní  okraj  katastru  je  dotčen  regionálním
biokoridorem 1580 Na skále – Lipina s vloženým biocentrem „Doubravy“ (plocha č. 42)  - viz kap.
B/I.4 část III.4n.

● Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu a Plán dílčího povodí Dyje – schválené Zastupitel-
stvem Zlínského kraje dne 20.4.2016.  Na území Zlínského kraje se nenacházejí oblasti s význam-
ným povodňovým rizikem v dílčím povodí Dyje.  Pro řešené území platí Plán oblasti povodí Moravy
a přítoků  Váhu. Jsou sledovány obecné cíle v oblasti  ochrany před povodněmi a negativními  
účinky sucha. Z dokumentu vyplývají k řešení následující opatření: 
- výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací v obcích pod 2000 EO
- technická opatření u průmyslových znečišťovatelů
- realizace opatření pozemkových úprav
- zalesňování zemědělské půdy
- obnova břehových porostů
- zvýšení retenční schopnosti krajiny, zejména půdy
- realizace protierozních opatření

Zastavěným územím obce protékají vodní toky Ludslávka a Mojena, které nemají  stanovené zá-
plavové území (hladina Q5, Q20, Q100). Retence vody v krajině je řešena vymezením ploch přírodně
blízkých opatření č.  17-38, 46, 47, 56-62. Územním plánem Zahnašovice jsou navrženy opatření
k optimalizaci struktury krajiny a zvýšení její ekologické stability, což povede ke snížení erozního
ohrožení (viz navržené plochy K, L, P, WT). Protierozní opatření či stavby a zařízení na ochranu
přírody a krajiny pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků je přípustná činnost v plochách s rozdílným způsobem využití – viz kap. A/I.6b ná-
vrhu.  Protipovodňové opatření  je  řešeno v rovině  územního plánu podmínkami  využití  jednotl.
funkčních  ploch  jako  „související  technická  infrastruktura  slučitelná  s  hlavním využitím“  (např.
zpětné klapky na kanalizaci) a „stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny pro sni-
žování nebezpeční ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků“ (např.
poldry, ohrázování).

● Národní plán povodí Dunaje – schválen usnesením Vlády České republiky č. 1083 z 21. 12. 
2015 stanovuje cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní 
prostředí za účelem zajištění ochrany a zlepšení stavu vodstva, hospodaření s vodami, ochrany 
před povodněmi a suchem. Územní plán chrání zastavěné území před povodněmi vymezením pří
rodně blízkých opatření (plochy č. 17-38, 46, 47, 56-62) zvyšujicí ekologickou stabilitu krajiny a re-
tenci vody v krajině.

(2) V rámci možností a nástrojů územního plánování byly respektovány také další koncepční a rozvojové
dokumenty:
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● Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje – vymezuje významnou dálkovou
cyklistickou trasu č. 46 (Beskydsko-Karpatská magistrála) a č. 47 (Moravskou stezku). Řešeného
území se vedení cyklodopravy dálkového významu nedotýká. 

● Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji – z dokumentu žádný konkrétní záměr pro
území obce Zahnašovice nevyplývá. 

● Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce Zlínského 
kraje (Integrovaný  krajský  program  snižování  emisí  oxidu  siřičitého,  oxidů  dusíku,  těkavých  
organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje, 
vyhlášen Nařízením č. 1/2005 ze dne 7. 11. 2005. Na území obce byly identifikovány problémy
hluku z dopravy na silnici II/438, emise SOx, NOx a těkavých látek ze stacionárních zdrojů (TON
ENERGO,  a.s.  -  kotelna  Holešov),  pach  z  živočišné  výroby  (zem.  farma,  bioplynová  stanice
Zahnašovice). Jedním z opatření snižování emisi je realizace dálnice D49 vč. doprovodné izolační
zeleně. Dále byly navrženy kompenzační opatření související s naplněním SPZ Holešov – viz níže.
 Z hlediska úspor paliv a energie se v rovině ÚP žádné opatření nepromítá. Obec je plynofikována,
rozšíření distribuční sítě je možné v rámci ploch s rozdílným způsobem využití.

● Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji,  Plán odpadového hospodářství  kraje
2016  -  2025,  který  byl  vyhlášen  OZV  ZK  č.  0667/Z20/16  ze  dne  24.2.2016   -  z dokumentu
nevyplývají  konkrétní požadavky pro obec Zahnašovice řešitelné územním plánem.   Odpad se
člení  na sbírané komodity (papír,  sklo, plast,  kovy),  bioodpad rostlinného původu, nebezpečné
odpady, směsný komunální odpad, objemný odpad, stavební odpad. Způsob odstraňování odpadů
probíhá v několika rovinách na úrovni krajské, regionální a obecní: sběr, svoz, dotřídění a úprava
využitelných odpadů  na druhotné suroviny, energetické využití  komunálního odpadu (spalovny),
energetické využití  biologicky rozložitelného odpadu (kompostárny,  bioplynové stanice), uložení
odpadu (skládky).  Na území obce platí  obecní  vyhláška o likvidaci  odpadu. V územním plánu
nejsou  navrhovány  žádné  zastavitelné  plochy  pro  trvalé  uskladnění  (skládky)  či  likvidaci
komunálního  odpadu  (spalovny).  Sběr,  shromažďování  odpadu  za  účelem  další  likvidace  je
přípustná činnost v plochách č. 5, 6 – viz textová část návrhu, kap. A/I.6b návrhu, kap. B/I.4 část
II.4k. Zahnašovice se nachází ve svozové oblasti Bystřice pod Hostýnem.

● Územní studie dopadů strategické průmyslové zóny Holešov (dále jen „US“) – dokument řeší 
možný územní rozvoj vybraných obcí ORP Holešov souvisejících s naplněním SPZ Holešov vč. 
realizace dálnice D49. ÚS navrhuje změny a opatření v území, které možné negativní dopady z vý-
stavby a provozu prioritních záměrů, eliminovaly. Jedná se o obce Holešov, Rymice, Třebětice, 
Ludslavice, Zahnašovice, Přílepy u Holešova, Martinice u Holešova, Horní Lapač, Žeranovice. 
Navržený územní rozvoj je etapizován na 1. -3. etapu a obsahuje témata k řešení: ochrana přírody 
a krajiny; zemědělský půdní fond a PUPFL; rekreace, cestovní ruch a turistika; dopravní infrastruk-
tura; technická infrastruktura; hygiena životního prostředí; hodnoty území a jejich ochrana. Ze stu-
die pak pro jednotl. dotčená území vyplývají záměry a opatření k jejich realizaci. Územní studie 
navrhuje na k.ú. Zahnašovice následující náměty k řešení – viz obr. č. 1:
- výsadba plošné zeleně ve vazbě na výstavbu dálnice D49 – v ÚP jsou vymezeny plochy izolační 
zeleně č. 17, 46 (odchylka v rozsahu plochy vymezena v souladu s ÚPO Zahnašovice)
- segmenty ÚSES a liniová zeleň v maximálním možném rozsahu – v ÚP v souladu s podkladový-
mi koncepcemi stabilizován ÚSES a navrženy plochy ÚSES k založení č.  19, 26, 34, 35, 38, 41,
42, 44, 45, 62, 63
- revitalizace vodního toku Mojena, Ludslávka – do návrhu ÚP se nepromítá
- mokřad na Ludslávce – v ÚP jsou vymezeny plochy č.  44, 45 jako součást biocentra Medřický
(odchylka v rozsahu plochy od ÚS z důvodu zásad vymezení ploch na parcelní kresbu)
- zalesnění a rozšíření stávajících polních lesíků – v ÚP navrženy plochy č. 40, 48, 55 pro zalesně-
ní nelesních pozemků (odchylka v případě plochy č. 40 od ÚS z důvodu zásad vymezení na par-
celní kresbu a z důvodu zalesnění úžlabí; v případě plochy č. 55 plocha lesa navazuje na remízek
na k.ú. Lechotice)
- cyklistická stezka podél Mojeny s lávkou pro nemotorovou dopravu nad dálnicí D49 – cyklodpra-
va je přípustná činnost v plochách silniční dopravy; prostupnost přes D49 se zpřístupněním SPZ
Holešov zajištěna vymezením ploch č. 64-66 v souladu s ÚS a podkladovými dokumenty 
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Obr. 1 – Územní studie dopadů strategické průmyslové zóny Holešov
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(3) Územní plán stanovuje požadavek na vytvoření podmínek pro realizace záměrů  přesahující na
sousední katastrální území. Provázanost stabilizovaných / návrhových ploch mající dopad na řešení územního
plánu či jeho aktualizace byla vyhodnocena následovně:

● k.ú. Ludslavice (Zlínský kraj):
- je zajištěna koordinace trasování lokálního biokoridoru LBK 1 „Ludslávka“ vč. návrhu chybějící části k  
založení (plocha č. 26)
- je zajištěna návaznost pro rozšíření vodovodu s přesahem na sousední území (plocha č. 67) 
- provázanost doprovodné zeleně (plocha č. 25, 27, 28) na k.ú. Ludslavice – stromořadí podél  
silnice II/438, III/43826 (krajinotvorný prvek) – je zajištěno v ÚP Ludslavice stanovením podmínek ploch s 
rozdílným způsobem využití

● k.ú. Míškovice (Zlínský kraj):
- v ÚP Míškovice je třeba zajistit provázanost doprovodné zeleně (plocha č. 30) – stromořadí podél silnice 
II/438 (krajinotvorný prvek) -  vymezením samostatných ploch či  stanovením podmínek využití  ploch s  
rozdílným způsobem využití

●  k.ú. Třebětice (Zlínský kraj):
- je zajištěna návaznost účelové komunikace (plocha č. 13) na stávající plochu dopravy
- je zajištěna koordinace trasování dálnice D49 (plocha č. 50) na sousední území
- plocha č. 17 na hranici katastrálního území nevyžaduje vymezení samostatné plochy
-  provázanost  doprovodné zeleně  (plocha č. 18)  –  stromořadí  podél  účelové komunikace a  vodního  
toku Mojena (krajinotvorný prvek) – je zajištěno v ÚP Třebětice stanovením podmínek ploch s rozdílným 
způsobem využití
- provázanost doprovodné zeleně  (plocha č. 24) – stromořadí podél silnice II/438 – je zajištěno v ÚP  
Třebětice stanovením podmínek ploch s rozdílným způsobem využití

●  k.ú. Všetuly, k.ú. Holešov (Zlínský kraj):
- na severním okraji řešeného území jsou vytvořeny územní podmínky pro SPZ Holešov (plocha č. 8, 9)
Jedná se  o  plochy,  které  jsou  součástí   strategické  průmyslové  zóny  Holešov   vymezené  Zásadami
územního rozvoje Zlínského kraje. Tyto plochy navazují na  plochy  řešené   Územním plánem Holešov  na
k.ú. Holešov a k.ú. Všetuly jako plochy výroby a sladování – průmyslová zóna (V). Podmínky využití těchto
ploch v Územním plánu Holešov byly stanoveny po dohodě s Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem
územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánu  na jednání ze dne 13.02.2013. Podmínky
využití ploch uvedené v Územním plánu Zahnašovice byly stanoveny  na základě jednání pořizovatele a
určeného zastupitele  s  Krajským úřadem Zlínského kraje,  odborem územního plánování  a stavebního
řádu, odd. územního plánu   ze dne 23.05.2016, 07.02.2017 a  sdělení Krajského úřadu odboru územního
plánování a stavebního řádu,  odd.  územního plánu  ze dne 17.02.2017.  Odlišnosti,  které se vyskytují
v podmínkách  využití  těchto  ploch  v ÚP Zahnašovice  od  ÚP Holešov  (jedná  se  o  přípustné  využití  -
související  skladování,  podmíněně  přípustné  využití  -   samostatné  skladování  po  realizaci  D49,
nepřípustné využití - provozy a zařízení produkující odpadní vody, které není možno v souladu s platným
kanalizačním  řádem  průmyslové  zóny   vypouštět  do  kanalizace  průmyslové  zóny  a  vypuštění
z nepřípustného využití činnosti, které mohou ohrozit povrchové a podzemní vody neboť se jedná o odkaz
na vyhl. č. 501/2006 Sb.  o obecných požadavcích na využívání území)    byly zapracovány do návrhu
Územního plánu Zahnašovice pro veřejné projednání na základě požadavku určeného zastupitele a byly
dohodnuty  s krajským  úřadem.  Podrobně  viz.  kapitola  IV.  Stanovení  podmínek  pro  využití  ploch
s rozdílným  způsobem  využití  vč.  vyloučení  umísťování  staveb,  zařízení  a  jiných  opatření  pro  účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona tohoto Odůvodnění.
-  je zajištěna návaznost plochy pro dálnici D49 (plocha č.  12)  na navrhovanou plochu  pro D49 v k.ú.
Holešov

● k.ú. Martinice u Holešova (Zlínský kraj):
- je zajištěna koordinace trasování dálnice D49 (plocha č. 12) na sousední území
- je zajištěna provázanost prvků ÚSES – biocentrum LBC „U Lechotské“ (plocha č. 41), biokoridor LBK 2 
„Ludslávka“ (plocha č. 35)
- je zajištěna provázanost doprovodné zeleně (plocha č. 32) – stromořadí podél místní komunikace ve  
směru Martinice (krajinotvorný prvek) –  stanovenými podmínkami  využití ploch s rozdílným způsobem  
využití  v ÚP Martinice
- je zajištěna provázanost ploch doprovodné zeleně (plocha č. 33) -  stromořadí podél místní komunikace
ve směru Martinice (krajinotvorný prvek)

Příloha č. 3                                                                                                                                                  str. 46/94



č. zakázky 01_16                                        Územní plán Zahnašovice                                                        duben 2017

● k.ú. Žeranovice (Zlínský kraj):
- je zajištěna koordinace s vedením cyklotrasy (plocha č. 14) s přesahem na Žeranovice
- je zajištěna provázanost prvků ÚSES – biocentrum „U Lechotské“ (plocha č. 41), biocentrum „Doubravy“
(plocha č. 42), biokoridor LBK 3 „Doubravy“

● k.ú. Lechotice (Zlínský kraj):
-  bude  zajištěna  návaznost  regionálního  biokoridoru  RBK   1580-Na  Skále  –  Lipina  na  území  k.ú.
Žeranovice

B/I.2e - Vyhodnocení z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

(1) Návrh územního plánu je v souladu s cíli územního plánování (§ 18  zák. č. 183/2006 Sb.,  stavební 
zákon), tzn. že především: 

 (1.1) respektuje záměry z nadřazené územně plánovací dokumentace a vytváří předpoklady pro výstavbu
a udržitelný rozvoj území obce – vymezením dostatečného množství zastavitelných ploch pro bydlení (č.
1-3) a související dopravní (č. 12-16, 49, 50, 54, 64-66) a technickou infrastrukturu (č. 67), výrobu (č. 5-9)
– viz výkres č. A/II.2

 (1.2)  zajišťuje  předpoklady  pro  udržitelný  rozvoj  území  obce  komplexním řešením účelného využití  a
prostorového  uspořádání  území  s  cílem  dosažení  obecně  prospěšného  souladu  veřejných
(stabilizované/návrhové plochy O, OS, OH, P*, T*, DS, Z, P, L, K, WT) a soukromých zájmů (stabilizované/
návrhové plochy SO, SO.3, V, VZ, VD). Navržená urbanistická koncepce zohledňuje širší územní vztahy –
zejména postavení sídla ve struktuře osídlení a krajiny Holešovska – s důrazem na zachování vnějšího ob-
razu sídla. Byly stanoveny hlavní zásady prostorového a funkčního uspořádání území – viz kap. A/I.3a ná-
vrhu. Rozvoj ploch určených pro bydlení odpovídá potřebám a předpokládanému vývoji – viz kap. B/I.6

 (1.3) navržená urbanistická koncepce a podmínky využití území sledují ochranu civilizačních hodnot (ur-
banistická struktura), kulturních hodnot (silueta a obraz sídla, památky místního významu) a rozvíjí přírodní
hodnoty (řešení nezastavěné části krajiny). Civilizační hodnoty v území byly zohledněny a jsou nadále roz-
víjeny v podobě organizace krajiny - viz kap. A/I.2b návrhu, výkres č. A/II.2. Požadavky na ochranu kra-
jinného rázu při rozhodování o změnách v území byly s ohledem na provedené průzkumy v území zapra-
covány do textové části návrhu – viz kap. A/I.6c návrhu.

 (1.4) podnikatelské aktivity lokálního charakteru jsou umožněny v plochách VZ, VD jako hlavní a přípustné
využití. Část řešeného území je vyhrazené pro SPZ Holešov a bylo upřesněné na parcelní kresbu.

 (1.5) umisťování staveb a využití nezastavěného území je umožněno v souladu s funkčním vymezením
území, které je definováno v kap. A/I.6b návrhu

(2) a naplňuje úkoly územního plánování § 19 zákona č. 183/2006 Sb.,  stavební zákon:
 (2.1) návrh řešení vychází z provedeného rozboru řešeného území,  stávající  územně  plánovací doku-

mentace, schváleného zadání ÚP, související dokumentace a zpracovaných doplňujících průzkumů a roz-
borů (příloha č. 5) – viz kap. B/I.2c, d

 (2.2) stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky
území - viz. kap. A/I.2b, A/I.3a návrhu

 (2.3) veškeré známé limity či vlivy území byly vyhodnoceny, přičemž veřejný zájem (ochrana přírodních
hodnot, prostupnost územím, vnější obraz sídla, krajinný ráz) byl sledován jako nejvýznamnější aspekt
(viz. kap. B/I.3). Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení zohledňuje koncepci založenou ve stávajícím
ÚPO Zahnašovice – viz kap. B/I.6. Pro každou plochu byly vymezeny podmínky využití – viz kap. A/I.6b
návrhu.

 (2.4) provádění změn v území není podmíněno etapizací výstavby s ohledem na rozsah a polohu jednotl.
návrhových ploch. 

 (2.5) byly vytvořeny podmínky pro retenci vody v krajině vymezením ploch přírodně blízkých opatření a
stanovením podmínek pro jejich využití – viz kap. A/I.6b návrhu

 (2.6) podmínky funkčního využití území (kap. A/I.6b návrhu) vytváří předpoklady pro polyfunkční využití ře-
šeného území bez nutností provádění změny ÚP z důvodu hospodářských změn

 (2.7) podmínky využití ploch zohledňují urbanistickou strukturu a hodnoty území. Požadavek na kvalitní
bydlení je naplněn vymezením zastavěného území, zastavitelných ploch č. 1-3, ploch územních rezerv č.
10, 11 a nezastavěného území, podmínkami funkčního využití ploch.
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 (2.9) prioritními záměry v lokální rovině jsou koridor dopravy, prvky ÚSES, jejichž realizace je hrazena z
veřejných rozpočtů – viz kap. B/I.4, část V

 (2.10) území je součástí plánu integrované civilní ochrany – v územním plánu nejsou uplatňovány žádné
požadavky promítající se do řešení ÚP

 (2.11) v řešeném území nejsou vymezeny žádné plochy asanace, rekultivace narušené krajiny. V řešeném
území není evidována stará ekologická zátěž.

 (2.12) respektuje krajinný ráz (měřítko a obraz sídla, linii horizontu, strukturu zástavby) a ochranu přírody a
krajiny (stabilizace ÚSES).

 (2.13)  Vyhrazená ložiska nerostných surovin a dobývací prostory nejsou v řešeném území přítomné – viz
kap. B/I.2c, odst. 4, výkres č. B/II.1

 (2.14) viz bod 2.1 – přístup k návrhu územního plánu zohledňuje požadavky na uplatňování poznatků z
oborů  architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče. Výsledkem je doku-
mentace, která informace získané v procesu průzkumu, konzultací s profesemi a pracovních jednání za-
hrnuje do textové a grafické části vymezením zastavěného území, návrhem zastavitelných ploch a neza-
stavěného území a podmínkami jejich využití.

B/I.2f – Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách
územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení

 Nejsou navrhovány žádné záměry nadmístního významu nad rámec staveb / opatření vymezených v ZUR
ZK.

B/I.2g – Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 5a stavebního
zákona

Pořizovatel na základě podrobného vyhodnocení obsaženého v této  textové části odůvodnění Územního
plánu Zahnašovice, provedl přezkoumání návrhu územního plánu dle ust. § 53 odst. 4 stavebního zákona
a konstatoval, že návrh Územního plánu Zahnašovice je v souladu

a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických

a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních

právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

B/I.3 Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního plánu  a úpravy po 
projednání

 B/I.3a - Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního plánu 

(1) Projednané a upravené Zadání územního plánu Zahnašovice bylo schváleno Zastupitelstvem obce
Zahnašovice  dne  19.12.2012,  usnesením  č.  11.  Ve  schváleném zadání  územního  plánu  Zahnašovice  nebyl
stanoven požadavek na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (dle zák. č. 100/2001Sb.).  Územní plán je
zpracován přímo jako návrh – bez vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. 

(2)  Požadavky  na  řešení  a  způsob  zpracování  vyplývající  ze  schváleného  zadání  územního  plánu
Zahnašovice pak byly respektovány následovně:
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a)     Požadavky vyplývající z     Politiky územního rozvoje ČR , územně plánovací dokumentace vydané   
krajem, popřípadě z     dalších širších územních vztahů   – návrh územního plánu je v souladu s PUR ČR, 
ZÚR ZK – viz kap. B/I.2b, c. Záměry z nadřazené územně  plánovací dokumentace byly zapracovány  
následovně:
●  byl vymezen koridor dopravy PK01 (plochy č.  12, 50, 65) pro dálnici D49 v úseku Fryšták – Zlín –  
Vizovice – Horní Lideč – hranice ČR
● byla doplněna kostra ÚSES a vymezen regionální biokoridor PU1580 Na skále – Lipina s vloženým  
biocentrem LBC 3 Doubravy (plocha č. 42)
●  byly  vymezeny  plochy  výroby  č. 8,  9 určené  pro  strategickou  plochu  pro  výrobu Letiště-Holešov,  
lokalizovanou na místě původního letiště Holešov

b) Požadavky na řešení vyplývající z     územně analytických podkladů  
Územně analytické podklady byly ve vztahu k navrženému řešení zohledněny:
● památky místního významu a kulturní hodnoty vč. území s archelologickými nálezy jsou respektovány – 
vymezeno jako součást ploch s rozdílným způsobem využití; střety byly vyhodnoceny – viz kap. B/I.3a, bod
f, výkres č. B/II.2
●  ochranné  pásmo stávajících  komunikací  vyznačeno  v  grafické  části  dokumentace  –  viz  výkres  č.  
B/II.2, 5. V případě silnic II/438 a III/43826 k prodlužování průjezdního úseku nedochází.
● bezpečnostní a ochranná pásma sítí technické infrastruktury byly vyhodnoceny – viz kap. B/I.4, II.4j
● lokální vodní zdroj (vrt) evidovaný v řešeném území je využíván v areálu zeměděl. farmy a není zapojen 
do systému zásobování obce pitnou vodou; ochranné pásma zobrazeny ve výkresu č. B/II.2, 4 
● prvky ÚSES byly stabilizovány příp. vymezeny k založení – viz kap. B/I.4, část III.4n
● z celkového rozsahu  458,9 ha ZPF náleží do půd  I., II. tř. ochrany 94%; do půd III. tř. ochrany 4% -
vyhodnocení záborů ZPF – viz kap. B/I.8a
● v řešeném území byly provedeny investice do půdy (meliorace), které jsou dotčený návrhem některých
zastavitelných ploch – byla stanovena podmínka využití pro plochu č. 14
●  všechny přírodní  hodnoty  v území jsou respektovány.  Stávající  prvky byly stabilizovány na parcelní
kresbu. Další rozvoj přírodních hodnot je řešení návrhem ploch K, L, P, WT, Z* – byly stanoveny základní
požadavky k ochraně hodnot pro rozhodování o změnách v území – viz kap. A/I.2b návrhu
●  zastavěné  území  je  atakováno  emisemi  z dopravy  na  silnici  II/438;  řešené  území  leží  v oblasti  se
zhoršenou kvalitou ovzduší – v důsledku realizace dálnice D49 dojde k přenesení tranzitní dopravy mimo
zastavěné území a snížení intenzity provozu na silnici II/438. Účinky z provozu dopravy v plochách č. 12,
50, 65 budou sníženy výsadbou zeleně v plochách č. 17, 46. Další opatření pro zlepšení mikroklimatu, tj.
ovzduší, spočívá v realizaci navržených přírodně blízkých opatření (plochy K, L, P, WT, Z*) v celkovém
rozsahu 52,24 ha – viz kap. A/I.5a návrhu
● řešené území je součástí zóny havarijního plánování. Žádné konkrétní požadavky na řešení se do ÚP
nepromítají.
●  objekt  civilní  ochrany  je  totožný  s  objektem požární  ochrany  –  stavba  a  pozemky související  jsou
stabilizovány v rámci plochy občanského vybavení 
●  ochranné  pásmo hřbitova  je  zobrazeno ve  výkrese  č.  B/II.2  a  představuje  limit  rozvoje  potenciální
výstavby na jižním okraji zastavěného území. Kromě plochy č.  6, která je převzata z ÚPO Zahnašovice,
nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy ve střetu s OP hřbitova. 
● požadavky z RURÚ pro ORP Holešov byly vyhodnoceny a zapracovány – viz kap. B/I.5

c) Požadavky na rozvoj území obce
●  návrhové plochy vymezené v  ÚPO Zahnašovice byly  vyhodnoceny.  Z  celkového rozsahu 2,09  ha  
zastavitelných a nevyužitých ploch bylo do návrhu ÚP převzato 1,36 ha, 0,71 ha bylo vypuštěno. Rozsah 
návrhových  ploch  pro  bydlení  zohledňuje  demografickou  prognózu.  Celkem  je  navrženo  1,36  ha  
zastavitelných ploch pro bydlení a 1,99 ha ploch územních rezerv – viz kap. B/I.6
●  koncepce rozvoje zástavby pro bydlení je založena v ÚPO Zahnašovice -  plochy pro bydlení jsou  
vymezeny jako plochy obytné  SO  (kompaktní  zástavba) a smíšené obytné vesnické  SO.3  (samota –  
hospodářský dvorec). Návrhové plochy jsou z větší části převzaty (plochy č. 1-3). Oproti stávajícímu ÚP 
byla navržena plocha veřejného prostranství č.  15 rozvíjející strukturu, podél které se vymezují plochy  
územních rezerv č. 10, 11 usměrňující budoucí vývoj ploch pro bydlení – viz výkres č. A/II.2
● všechny plochy pro bydlení mají zajištěnou dopravní obsluhu a z hlediska polohy mají předpoklady pro 
rozvoj tech. infrastruktury – viz výkres č. B/II.2
●  stávající plochy pro občanské vybavení jsou stabilizovány (kulturní dům, kostel,  hasičská zbrojnice,  
hospoda, hřiště). Další rozvoj občanského vybavení je umožněn v plochách SO jako přípustná činnost. 
● byly vytvořeny plochy pro drobnou výrobu a služby VD č. 5, 6 podporující lokální podnikatelské aktivity a 
zaměstnanost.
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●  pro plochu zemědělské výroby  VZ bylo stanoveno podmíněně  přípustné využití  umožňující činnosti  
nezemědělské povahy – viz kap. A/I.6b návrhu
● areál zem. výroby s chovem dobytka má stanovené pásmo hygienické ochrany chovu (převzato z ÚPO 
Zahnašovice), které nebylo legislativně vyhlášeno. Areál zeměděl. výroby tak  představuje urbanistickou 
bariéru  rozvoje  zástavby  jižním směrem.  Rozvoj  ploch  pro  bydlení  na  jižním okraji  není  navrhován.  
Opatřením řešitelným na úrovni ÚP je vymezení souvislých ploch zeleně  oddělující  plochu výroby od  
bydlení. Zeleň  je přípustná činnost ve všech plochách s rozdílným způsobem využití – viz kap. A/I.6b  
návrhu.

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území
● rozvoj zastavěného území obce, tj. mimo záměry z nadřazené dokumentace, je extenzivní. Ochrana  
hodnot je jednou z priorit, která je v ÚP řešena návrhem plošného a prostorového uspořádání – viz kap. 
A/I.3a, A/I.6b návrhu. Návrh urbanistické koncepce je založen na provedených doplňujících průzkumech a 
rozborech  a  z  nich  plynoucích  závěrů  -  příloha  č.  5.  Vnější  obraz  sídla  a  jeho  silueta  jsou  řešeny  
podmínkami prostorového uspořádání – viz A/I.6b návrhu.
● podmínka rozvoje  sídla  v  kompaktním půdorysu  je  respektována -  k  fragmentaci  krajiny  návrhem  
ploch pro bydlení nedochází
● urbanistická koncepce je založena již stávajícím územním plánem (plochy č. 1-3). Korekce je spatřována
v rozvoji struktury veřejných prostranství, kterou představuje především návrh plochy č. 15, kolem které se 
oboustranně vytvoří zástavba (plochy územních rezerv č. 10, 11). Plocha č. 15 s budoucí zástavbou bude 
tvořit pohledovou osu ukončenou pohledovým uzávěrem, kterým je budova kostela v prostoru návsi – viz 
příloha č. 5
● uspořádání všech ploch s rozdílným způsobem využití není ve vzájemné kolizi
● účinky z provozu na dálnici D49  (plochy č. 12, 50, 65) jsou sníženy výsadbou zeleně v ploše č. 17, 46 – 
tento záměr je přebrán z ÚPO Zahnašovice (změna č. 2)
● opatření plynoucí z Územní studie dopadů strategické průmyslové zóny Holešov jsou zapracovány – viz 
kap. B/I.2d, odst. 2
● koncepce rozvoje cyklotras, resp. cyklostezek s přesahem na sousední území je zobrazena v příloze č. 5
a je spatřována v atraktivním prostředí vodního toku Mojeny, Ludslávky. V ÚP jsou navrženy plochy  
účelových komunikací  č.  13,  14  s  možností  cyklodopravy  jako  veřejně  prospěšné stavba.  Trasování  
cyklostezek s návazností na sousední katastrální území je zobrazeno v grafické části dokumentace – viz 
výkres č. B/II.2, B/II.5
● protipovodňové opatření a zeleň je přípustná činnost ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. 
Retence vody v krajině je spatřována návrhem ploch přírodně blízkých opatření (plochy K, L, P, WT, Z*), v 
důsledku jejichž realizace se posiluje biodiverzita krajina a ekostablizační funkce – viz kap. BI.8a, odst. 5. 
ÚSES je řešen v návaznosti na sousední území  – viz kap. B/I.4, část III.4n

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
dopravní infrastruktura – viz kap. B/I.4, část II.4i
● v souladu se ZÚR ZK jsou vymezeny plochy č. 12, 50, 65 pro dálnici D49 s přesahem na sousední 
katastrální území. Ochranné pásmo dálnice D49 v šíři 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice je 
zobrazeno jako limit v grafické části dokumentace – viz výkres č.  B/II.2, 4
● komunikační síť je návrhem respektována. Všechny návrhové zastavitelné plochy mají zajištěnou 
dopravní obsluhu území. Parkování, odstavování vozidel je řešeno v rámci jednotl. funkčních ploch. 
Navržena byla plocha parkoviště č. 54 na západní okraji zastavěného území
● cyklodoprava řešena návrhem ploch č. 13, 14
● vymezeny byly plochy č. 15, 16, 49 pro dopravní obsluhu zastavěného území a plochy č. 64-66 pro 
prostupnost přes dálnici D49
technická infrastruktura – viz kap. B/I.4, část II.4j
● koncepce čištění odpadních vod je řešena v souladu s PRVK ZK bez požadavku na vymezení 
samostatných ploch. Technická infrastruktura pro odkanalizování zastavitelných ploch je umožněna
 v rámci ploch s rozdílným způsobem využití – zejména plochy P*, DS. Likvidace splaškových vod probíhá
 na centrální ČOV Všetuly. 
●  Technická infrastruktura pro zásobování zastavitelných ploch pitnou vodou je umožněna v rámci ploch s
rozdílným způsobem využití – zejména plochy P*, DS. Tlakové poměry v síti jsou dostatečné; kapacita 
VDJ Přílepy zajišťuje minimální zabezpečenost průměrné denní potřeby vody. V souladu s PRKV ZK je 
vymezena plocha č. 67 pro rozšíření vodovodu s přesahem na k.ú. Ludslavice.
● zásobování  obce el. energií  je stávající, distribuční síť VN zůstává beze změny. Návrhové plochy budou
zásobovány el. energií ze stávajících trafostanic, které budou dle potřeby rekonstruovány (výměna 
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transformátoru za vyšší výkonovou řadu). Zásobování zastavitelných ploch bude kabelovým vedením bez 
požadavku na samostatnou plochu tech. infrastruktury.
● plynofikace návrhových zastavitelných ploch je řešena prodloužením stávající sítě bez požadavku na 
samostatnou plochu
nakládání s odpady – viz kap. B/I.4, část II.4k
● byl prověřen požadavek na vymezení plochy pro nakládání s odpady. Sběr, shromažďování odpadů je 
přípustná funkce v plochách č. 5, 6 a ve stávajících plochách zemědělské výroby VZ
občanské vybavení – viz kap. B/I.4, část II.4f
● stávající zařízení, stavby jsou stabilizovány (O, OS, OH, OX)
● občanské vybavení jako přípustná funkce je umožněna v plochách SO
veřejné prostranství – viz kap. B/I.4, část II.4e
● stávající plochy veřejných prostranství jsou stabilizovány (P*)
● navržena je plocha č. 15 jako jedna z pohledových os ukončených pohledovým uzávěrem v prostoru 
návsi – viz kap. B/I.4, část. II.4e
Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury ve vztahu k návrhovým plochám jsou územní plánem 
respektovány. Zobrazeno v grafické části dokumentace – viz výkres č. B/II.2,5,6

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
●  Územní  plán  stanovuje  základní  kulturní,  civilizační  a  přírodní  hodnoty  a  požadavky na  využívání  
řešeného území - viz. kap. A/I.2b návrhu. Územní plán v souladu s par. 12, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně  přírody a krajiny, respektuje vymezením zastavitelných ploch a podmínkami pro jejich využití  
zachovalou  sídelní  strukturu  jádra  obce  s  návsí  s  urbanistickou  strukturou  zástavby  ulicového  typu.
Ochrana krajinného rázu je řešena návrhem zastavitelných ploch, organizací krajiny a prostorovou regulací
zástavby – viz kap. A/I.6b, c návrhu.
●  Celé řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987  
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vymezené archeologické naleziště se nachází
na severním okraji mimo souvislou zástavbu v lokalitě Padělky a Muřiny – viz výkres č. B/II.2. Ke střetu 
dochází  v  případě  lokality  Muřiny  s  plánovanou  výstavbou  dálnice  D49.  Ve  smyslu  shora  
uvedeného  zákona  musí  být  respektována  již  od  doby  přípravy  stavebních  prací  na  území  s  
archeologickými nálezy příslušná ustanovení zákona.
●  Památky místního významu jsou vymezeny v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, zobrazeno v 
grafické části – viz výkres č. B/II.2, 3.

●  Řešené území je zařazen do krajinného celku Holešovsko s rozsáhlými bloky intenzivně obdělávané  
orné půdy členěné břehovou vegetací vodních toků, fragmenty doprovodné zeleně podél cest a remízky – 
viz kap. B/I.2c, odst. 6. Charakteristickými vizuálními znaky krajiny jsou rozlehlost, přehlednost území s 
převládající horizontálou. Silueta sídla v krajině návrhem územního plánu není narušena – je stanovena 
výšková regulace zástavby s ohledem na charakter zástavby s lokální dominantou kostela. Linie horizontu 
nejsou návrhem ÚP dotčeny – viz příloha č. 5, kap. A/I.2b, 6b, 6c návrhu.
● Prvky ÚSES jsou zpřesněny na parcelní kresbu. Reprezentativní osu tvoří potok Ludslávka s břehovými 
porosty s vloženými biocentry Medřický, U Lechotské. Jihovýchodní okraj katastru je dotčené regionálním 
biokoridorem 1580-Na skále-Lipina s vloženým biocentrem Doubravy. Biocentra U Lechotské a Doubravy 
jsou propojeny kontaktním biokoridorem. Provázanost na sousední území je zajištěna – viz kap. B/I.4, část 
III.4n, výkres č. B/II.2
● Bylo  řešeno posílení  ekostabilizační  funkce krajiny  a navrženy přírodně  blízké  opatření  v  rozsahu  
52,24 ha,  čímž  dochází  ke  zvýšení  KES o 460% z hodnoty  0,05 na 0,23 –  viz  kap.  B/I.8a,  odst.  5.
Protierozní opatření je přípustná funkce v plochách s rozdílným způsobem využití – viz kap. A/I.6b návrhu.
Řešení krajiny je zobrazeno v grafické části dokumentace – výkres č. A/II.2.
● Estetické vnímání krajiny je posíleno vymezením a návrhem ploch liniové a plošné zeleně č. 17-38, 40-
42, 46-48, 55-63  členící bloky ZPF.
●  Sídelní  zeleň  –  mimo  prstenec  sadů  na  vnějším obvodu  sídla  –  je  vymezena  jako  součást  ploch
s rozdílným způsobem využití. 
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ID  parc. č.  označení
1 125 kos tel Nanebevzetí Panny Marie

2 125 socha Panny Marie z r. 1894

3 kam enný kříž z r. 1887

4 329/2 kam enný kříž z r. 1887 na hřbitově

5 socha Sv. Antonína
6 kaple Sv. Huberta

11/11
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● Zábory ZPF jsou odůvodněny v kap. B/I.8a. 94% rozlohy ZPF se nachází na půdách vyšší kvality (I., II.
tř. bonity), příp. průměrné (III. tř. ochrany) 4%. Z návrhových zastavitelných ploch č. 1-3, 5-9, 12-16, 49, 50,
54, 64-66 jsou do ÚP ze stávajícího ÚPO Zahnašovice přebrány plochy 1-3, 6, 8, 9, 12, 17, 46, 50, 64-66.
●  Plochy č.  44,  45  pro realizaci  stojatých vod (malé vodní  nádrže) jsou vymezeny jako součást LBC
Medřický. Jejich návrh vyplývá ze studie Dopadů strategické průmyslové zóny Holešov na sousední území.
Realizací vodních ploch se zvyšuje biodiverzita krajiny a posiluje její ekologická funkce. 

g) Požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací
● Jako veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění byly navrženy plochy:
č. 12, 50, 65 - DS 1 (ZÚR) – dálnice D49 (kód VPS ze ZÚR ZK - PK01)
č. 13, 14 - DS2 – účelová komunikace
č. 16 - DS3 – místní a účelová komunikace
č. 49 – DS6 – účelová komunikace
č. 64, 65, 66 - DS4 – účelová komunikace pro pěší, cyklodopravu (mimoúrovňové křížení s D49)
č. 67 – T1 – rozšíření vodovodní sítě s přesahem na k.ú. Ludslavice
● Jako veřejně prospěšné opatření s možností vyvlastnění byly navrženy plochy:
č. 44, 45, 63 – BC1 – biocentrum LBC 1 Medřický 
č. 41 – BC2 – biocentrum LBC 2 U Lechotské
č. 42 – BC3 (ZÚR) – biocentrum LBC 1 Doubravy (kód VPO ze ZÚR ZK – PU158)
č. 19, 26, 34 – BK1 – biokoridor LBK 1 Ludslávka
č. 35, 62  – BK2 – biokoridor LBK 2 Ludslávka
č. 38  – BK3 – biokoridor LBK 3 Doubravy 
č. 17, 46  – K1 – izolační zeleň podél D49 
● Plochy veřejně prospěšných staveb, veřejných prostranství s možností předkupního práva a plochy 
asanace nebyly navrhovány.
Pozn.: vymezení VPS, VPO definováno v kap. A/I.8 návrhu, související výkres č. A/II.3

h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (požadavky na     ochranu veřejného zdraví,  
civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby
území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

ovzduší
●  stacionární zdroje znečištění jsou lokalizovány v k.ú. Holešov – opatřením ke snížení emisí je zvýšení 
podílů plošné zeleně. Navrženy jsou plochy č. 17-38, 40-43, 46-48, 56-63 v celkové rozsahu  52,24 ha.
hluk
● tranzitní doprava z provozu na silnici II/438 bude přenesena na dálnici D49, čímž se sníží dopravní in-
tenzita průjezdem a emise COx v zastavěném území. V souvislosti s koridorem dopravy byly navrženy plo-
chy izolační zeleně č. 17, 46.
těžba nerostných surovin
●  v řešeném území se dobývací prostor ani výhradní ložisko nerostných surovin nenachází. Plochy pro
těžbu nerostných surovin se nenavrhují.
ochrana před povodněmi
●  vodní toky Mojena, Ludslávka nemají vyhlášené záplavové území. Protierozní opatření plní zejména
stávající a navrhované plochy přírodně  blízkých opatření (K, L, P, WT).  Realizace opatření ke snížení
rizika eroze, ke zvýšení retence vody v krajině, realizace vodních ploch je umožněna jako přípustné využití
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití – viz kap. A/I.6b návrhu.
ochrana státu, civilní ochrana
● celé území je součástí plánu integrované civilní ochrany – v územním plánu nejsou uplatňovány žádné
požadavky promítající se do řešení ÚP. Budova hasičské zbrojnice je vymezena jako součást plochy ob-
čanského vybavení. Do správního území obce zasahují koridory RR směrů.
ochrana veřejného zdraví
●  limitem rozvoje zastavěného území obce jsou zdroje emisí (hluk, pach, prach, COx, NOx) a civilizační
hodnoty (hřbitov). Z důvodu chovu hospodářských zvířat v areálu farmy a polohy hřbitova na jižním okraji
zástavby nebyly navrženy žádné zastavitelné plochy ve střetu s hygienickým pásmem ochrany chovu, příp.
pietním. Z důvodu trasování úseku dálnice D49 v blízkosti zastavěného území obce byly vymezeny ploch
izolační zeleně č. 17, 46 ke snížení prašnosti.
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i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
●  ochrana ZPF je limitem pro výstavbu a současně hodnotou území. Větší část záborů ZPF přechází ze
stávajícího územního plánu – cca. ¾ rozsahu všech záborů jsou plochy pro realizaci přírodně blízkých
opatření; 1/5 představují zábory pro plochy dopravy (dálnice D49, lokální záměry rozšíření komunikační
sítě); zbylou část 5% představují návrhové zastavitelné plochy – viz kap. B/I.8a
●  záměry  stavební  povahy  z nadřazené  dokumentace  a  souvisejících  dokumentů  vyvolávají  potřebu
realizace kompenzačních opatření – viz kap. B/I.2d, odst. 2
● realizace dálnice D49 představuje urbanistickou bariéru ve vztahu k rozvoji zástavby severním směrem a
z hlediska prostupnosti pro lokální dopravu. Logickým řešením je pokračování komunikační (historické) osy
severním  směrem  a  mimoúrovňově  křížení  (přemostění,  příp.  podchod).  Navržené  plochy  č.  51-53
umožňující zpřístupnění SPZ Holešov pro pěší byly na základě výsledku společného jednání zrušeny a
nově nahrazeny plochami č. 64-66.
● činnosti ohrožující povrchové a podzemní vody v plochách výroby, které jsou součást SPZ Holešov, jsou
vyloučeny  – tento požadavek vyplývá přímo ze zákona č.  254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon)
● byly vytvořeny podmínky ke zvýšení KES – viz kap. B/I.8a, odst. 5
● V zadání   byl uplatněn požadavek na vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení pro
stavby  infrastruktury  umístěné  v SPZ Holešov,  stavby  průmyslové  výroby  umístěné  v SPZ Holešov  a
stavbu dálnice D49. Dle vyhl. č. 500/2006 Sb.   o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti  (účinné  od 1.1.2007), přílohy č. 7 I. Obsah
územního plánu , odst. 2 f)    bylo možné  územním plánem stanovit  vymezení staveb nezpůsobilých pro
zkrácené stavební řízení podle § 117  odst. 1 stavebního zákona. Vyhláškou č. 458/2012 Sb., kterou byla
novelizována vyhl. č. 500/2006 Sb. byla tato možnost vypuštěna. Územním plánem tedy již nelze vymezit
stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona.  

Byly prověřeny jednotlivé požadavky na změnu využití území s následujícími výsledky:

POŽADAVEK
NÁVRH

parc. č. KÓD zapracování KÓD č. plochy ZDŮVODNĚNÍ

306/2 V NE Z, stav - - ochrana hodnot; prodlužování průjezdního úseku;
hygienické limity, pietní pásmo hřbitova
- vymezení SPZ Holešov – stávající/návrhové kapacity ploch
výroby jsou dostatečné

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
●  zastavěné území je vymezeno ke dni 01.02.2016
● požadavky na prověření návrhových ploch pro bydlení, výrobu, dopravní a technickou infrastrukturu, 
občanské vybavení byly prověřeny a příp. zahrnuty do řešení ÚP
● plochy přestavby nebyly navrhovány

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území  
podmíněno vydáním regulačního plánu; zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o  
parcelaci
Při zpracování územního plánu Zahnašovice nebyla shledána potřebnost vymezení ploch ani koridorů, pro 
které by měly být podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem či  
uzavřením dohody o parcelaci. Rovněž nebyly vymezeny plochy, pro které by byla stanovena podmínka 
zpracování územní studie.

l) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj dle přílohy č. 5 k vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně  
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
nebyl uplatněn ve schváleném zadání ÚP a posouzení vlivů územního plánu nebylo s ohledem na přijaté 
řešení zpracováváno.

m) Požadavky na zpracování konceptu, vč. požadavků na zpracování variant řešení
Požadavek na zpracování konceptu ani na zpracování variantního řešení nebyl stanoven.
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n) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu
Textová část návrhu územního plánu Zahnašovice včetně jeho odůvodnění, je zpracována plně v rozsahu 
dle  přílohy  č.  7  vyhlášky  č.  500/2006  Sb.,  o  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací  
dokumentaci  a  způsobu evidence územně  plánovací  činnosti.  Grafická část  územního plánu vychází  
z požadavků zadání na strukturu výkresů. Součástí odůvodnění jsou doplňující průzkumy a rozbory jako 
příloha č. 5.

B/I.3b – Úpravy po společném jednání

(1) Úpravy vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů:

- Z textové části Odůvodnění byla odstraněna informace, že celé katastrální území se nachází v ochranném
pásmu radiolokačního zařízení

- Z textové části územního plánu z  podmínek využití bylo odstraněno u ploch DS -  plochy silniční dopravy
podmínečně přípustné využití

- Byly odstraněny plochy  DS č. 51, 52 a 53 navržené pro pěší propojení přes D49, vymezeny nové plochy
pro tuto funkci DS č. 64,65,66

- Do grafické části odůvodnění byla doplněna hranice ochranného pásma 2. vnější (2.b) vodního zdroje Ho-
lešov

- Do  textové části územního plánu byla doplněna kapitola A/I.6c – Základní podmínky ochrany krajinného
rázu. 

- Byla vypuštěna plocha  smíšená obytná  SO č. 4 a s ní související navržená technická a dopravní in-
frastruktura

- Do textové části Odůvodnění  kapitoly B/I.2d – Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z dalších
dokumentů a širších územních vztahů byly doplněny návaznosti jednotlivých záměrů na sousední kata-
strální území

- Do grafické části Odůvodnění (do koordinačního výkresu) bylo doplněno funkční využití ploch z územních
plánů jednotlivých navazujících  obcí

- Do textové části Odůvodnění kapitoly B/I.2d – Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z dalších
dokumentů a širších územních vztahů byla  doplněna návaznost ploch  (V) ploch pro výrobu – průmyslová
zóna na  navazující katastrální území, vč. koordinace  podmínek využití těchto ploch

- V kapitole  A/I.6b – podmínky pro využití  ploch s rozdílným způsobem využití  vč.  stanovení podmínek
prostorového uspořádání  byly upraveny podmínky využití  funkčních ploch SO -  plochy smíšené obytné,
V – plochy výroby – průmyslová zóna, VZ – plochy zemědělské výroby,   DS, plochy dopravní infrastruktu-
ry, Z* - plochy sídelní zeleně, Z – plochy zemědělské

- Byly upraveny definice použitých pojmů v kapitole  A/I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch… vč. zá-
kladních podmínek ochrany krajinného rázu

- Do Odůvodnění kapitoly IV – Stanovení podmínek  pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vč. vy-
loučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
bylo  doplněno odůvodnění staveb pro zajištění zemědělské produkce do 300 m2

- Funkční využití pozemků p.č. 188, 187 a 265/14 k.ú. Zahnašovice bylo vymezeno jako  plocha SO.3 plo-
cha smíšená obytná vesnická

- Byla vypuštěna územní studie u ploch územních rezerv č. 10 a 11
- Plochy územních rezerv byly doplněny do výkresu základního členění území. Zdůvodnění ploch územních

rezerv bylo doplněno do textové části Odůvodnění.
- Do textové části Odůvodnění kapitoly B/I.2d – Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z dalších

dokumentů a širších územních vztahů byly doplněny platné dokumenty Zlínského kraje
- Byla upravena textová část  Odůvodnění kapitola  B/I. 2f – Výčet záležitostí nadmístního významu, které

nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
- Plocha DS č. 15 byla vymezena jako P* - plocha veřejného prostranství č. 15
- Byly vypuštěny  architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro něž může vypracovávat architek-

tonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
- Plochy č. 13 a 14 byly vymezeny pro cyklistickou dopravu – cyklotrasu
- Do textové části  Odůvodnění  kapitoly  B/I.4 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení bylo doplněno zdů-

vodnění navržených ploch
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- Byla doplněna textová část  Odůvodnění kapitola  B/I.8 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků  navr-
hovaného řešení na zemědělský půdní fond

(2) Úpravy  vyplývající z připomínek:
- Opraven text rychlostní silnice na dálnice
- Upravena pěší prostupnost přes D49 (návrhem ploch č. 64,65,66)
- Upravena návaznost účelové komunikace DS č. 14 na navazujícím územní k.ú. Žeranovice

(3) Další úpravy:
- Do textové části odůvodnění byly doplněny informace o společném jednání a vyhodnocení stanovisek a

připomínek uplatněných v rámci společného jednání
- Byla vypuštěna plocha č. 39 pro RBK z důvodu duplicity, plocha je navržena již na k.ú. Žeranovice
- Část pozemku parc. č. 369 (navazující na obecní úřad) byla vymezena v souladu se skutečným stavem

jako stávající plocha  O - plocha občanského vybavení
- Byla doplněna plocha T* - plocha technické infrastruktury č. 67 v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a

kanalizací Zlínského kraje pro vodovod, z něhož bude zásobena obec Ludslavice z nově navrženého VDJ
Na Skále v Míškovicích. Stavba je vymezena jako veřejně  prospěšná stavba pro níž  lze práva k po-
zemkům a stavbám vyvlastnit.

- V kapitole  A/I.6b – podmínky pro využití  ploch s rozdílným způsobem využití  vč.  stanovení podmínek
prostorového uspořádání byly  upraveny  podmínky využití ploch K- plochy krajinné zeleně,T* - plochy
technické infrastruktury, Z – plochy zemědělské, L- plochy lesní, P – plochy přírodní a byl  upraven  od-
stavec  Definice použitých pojmů 

Byly provedeny úpravy nepřesností  a stylistické opravy textové části  územního plánu a odůvodnění územního
plánu, které nemají vliv na řešení

B/I.3c - Úpravy po veřejném projednání

Bude doplněno po veřejném projednání.

 B/I.4  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

I - Základní koncepce řešení

I.4a - Vymezení zastavěného území

Řešené území je vymezeno správním územím obce Zahnašovice (k.ú. 789780) a v souhrnu činí 568 ha.
Zastavěné území bylo vymezené ke dni 01. 02. 2016. Hranice zastavěného území vychází z intravilánu a korekce
je provedená dle zásad uvedených v par. 58, odst. 2 zákona č.  186/2006 Sb., stavební zákon, s ohledem na
aktuální stav území. Zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze
kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, veřejná prostranství a pozemky, které jsou obklopeny
ostatními  pozemky zastavěného území,  dále  zahrady (sady,  záhumenky)  navazující  na  pozemky staveb byly
z koncepčního hlediska zahrnuty do zastavěného území v souladu s par. 58, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon.

I.4b - Zdůvodnění přijatého řešení – koncepce rozvoje území

(1) Hist. jádro sídla založené podél urbanistické osy má čitelnou strukturu návesní ulicovky s oboustranně
obestavěným rozšířeným prostorem, jednotnou uliční  a  stavební  čárou,  okapovou orientací  domů  a  výškovou
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hladinou (viz příloha č. 5).  Nezastavěné území je tvořeno pozemky ZPF intenzivně hospodářsky využívané (cca.
81%).  Charakteristickým  prvkem  nezastavěné  krajiny  jsou  sady  na  okraji  zástavby  tvořící  přechod  mezi
urbanizovanou a otevřenou krajinou a doprovodná stromořadí/aleje podél cest. Hlavní složkou krajinného rázu je
krajinná scéna, kterou tvoří kulturní zemědělsky obdělávaná krajina doplněna fragmenty zeleně a remízkem při
jižním okraji.  Dominujícím znakem je rozlehlost a horizontála. Krajinný obraz místa dotváří  masiv Hostýnských
vrchů. Negativním znakem současného stavu krajiny je nízký podíl krajinné zeleně a lesa na pozemcích ZPF, což
se projevuje zvýšeným rizikem eroze – viz kap. B/I.1d. 

(2) Návrh ÚP vychází z koncepce platné územně plánovací dokumentace (ÚPO Zahnašovice) vč. změn
a podnětů obce. Rozvoj zastavitelných ploch pro bydlení je přebrán z platné dokumentace (kontinuita právní jistoty
a urbanistické koncepce). Návrhové plochy rozvíjí stávající strukturu a doplňují ji v návaznosti na zastavěné území.
Rozsah  zastavitelných  ploch  zohledňuje  demografickou  prognózu,  dynamiku  vývoje  za  posledních  20  let  a
spádovou oblast v regionu – viz kap. B/I.6. Řešené území leží mimo zájem železniční, vodní a letecké dopravy. Z
hlediska nadřazené dokumentace do řešení vstupují požadavky na řešení koridoru dopravy pro dálnici D49, na
stabilizování ploch pro SPZ Holešov a regionální biokoridor 1580 – Na skále – Lipina – viz kap. B/I.2b, c, výkres č.
B/II.1.

 (4) Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny ve vztahu k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území (§ 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006Sb.). Vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití je v textové části návrhu – kap. A/I.6a návrhu. Zařazení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
vychází z právního stavu pozemků  a účelu využívání jednotl.  lokalit.  Vymezené plochy s rozdílným způsobem
využití  byly  z hlediska  časového  horizontu  členěny  na  plochy  stabilizované  (současný  stav  území),  návrhové
(změny sídla a krajiny) a plochy územních rezerv (výhledové). 

(5) Nad rámec ploch uvedených ve vyhl. č. 501/2006 Sb. jsou vymezeny plochy zeleně:
● krajinná zeleň (K) - z důvodu potřeby podrobnějšího členění nezastavěného území přírodně blízkými opatřeními
na nelesních pozemcích mající převážně ekostabilizační funkci (koridory ÚSES, izolační zeleň, doprovodná zeleň)
● sídelní zeleň (Z*) –  plochy zeleně (sady, zahrady) na vnějším okraji sídla v zastavěném území a mimo něj, s
produkční schopností plnící funkci přechodu urbanizovaného prostoru do nezastavěné krajiny

I.4c - Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území

Navržené řešení koordinuje prioritní záměry z nadřazené dokumentace (trasování dálnice D49, vymezení
SPZ Holešov, trasování nadregionálního biokoridoru 1580-Na skále-Lipina) s požadavky vyplývajícími z RURÚ a s
ochranou  nezastavěné  krajiny  –  viz  kap.  B/I.2b,c;  B/I.5.  Hlavním  požadavkem  na  rozvíjení  zástavby  je
respektování urbanistické struktury sídla a ochrana krajinné scény - viz kap. A/I.2b návrhu. Veškeré známé limity a
hodnoty  v  území  byly  vyhodnoceny  a  koncepce rozvoje  stanovena na základě  průzkumu –  viz  příloha  č.  5.
Výsledek byl následně promítnut do podmínek ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek ochrany krajinného
rázu – viz kap. A/I.6b, c návrhu.

(1) Ochrana přírodních hodnot a krajinného rázu
Návrh ÚP zohledňuje přírodní limity  v území a všechny významné přírodní  hodnoty  (skladebné prvky

ÚSES, VKP, linii horizontu) jsou vymezeny jako nezastavěné území součást stabilizovaných či návrhových ploch
P, K, L, Z, WT - viz výkres č. B/II.2. Využití ploch v nezastavěném území je možné v souladu s regulativy funkčních
ploch – viz kap. A/I.6b návrhu. Byly vymezeny plochy přírodní a krajinné zeleně podporující retenci vody v krajině a
zajišťující  prostupnost územím pro organismy.  Rozvoj  přírodních hodnot  a ochrana krajinného rázu je řešena
především návrhem ekologicky stabilních prvků – plochy přírodní, lesní, krajinné zeleně a vodní.

(2) Ochrana kulturních a civilizačních hodnot
Řešené území je územím s archeologickými nálezy – viz kap. B/I.2a, písm. f. Antropogenní činnost je

zhmotněna novodobou výstavbou, jejíž hlavním znakem je struktura sídla tvořená ulicovou zástavbou, která je
respektována  –  viz  kap.  A/I.2b  návrhu.  Navržené  zastavitelné  plochy  koncepci  založenou  ÚPO Zahnašovice
zohledňují návrhem zastavitelných ploch -  viz výkres č. A/II.2.  Rozvoj kulturních hodnot je spatřován ve stanovení
prostorových podmínek pro umisťování zástavby a její výšková regulace s ohledem na obraz sídla v dálkových
pohledech – viz kap. A/I.6b návrhu. Rozvoj civilizačních hodnot je sledován návrhem řešení nezastavěné krajiny.
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II - Zastavitelné plochy

II.4d         Bydlení  

(1) Ze závěrů projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050, kterou vypracoval Český statistický
úřad koncem roku 2003, lze očekávat snížení početní velikosti obyvatelstva a jeho výrazné demografické stárnutí
(střední varianta 9,4mil. obyv. a obyvatelstvo starší 65 let bude tvořit 1/3 z celkového počtu).  Velikost migračního
přírůstku do ČR se odhaduje ve střední variantě 23,9tis. osob/rok. Za uplynulých cca. 20 let (1994 – 2014) došlo k
k úbytku stálých obyvatel obce Zahnašovice o cca. 4%.

Vývoj počtu obyvatel v obci Zahnašovice (zdroj ČSÚ):
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(2) Zastavěné území obce lze z hlediska existence staveb pro bydlení s hospodářskými budovami, hustoty
zástavby a typologie staveb rozdělit na kompaktní ulicovou a dvorcovou (lokalita Úlehle). Z důvodu převažující
funkce bydlení  je  kompaktní  zástavba zařazena do plochy smíšené obytné  (SO),  pro  které se stanovují  jako
přípustné  využití  související  občanské  vybavení  místního  významu  a  podnikatelská  činnost  nerušícího  a
neobtěžujícího charakteru slučitelná s bydlením. Z důvodu funkce bydlení s hospodářskou složkou (chovatelství,
zeměděl. činnost) je dvorcová zástavba zařazena do plochy smíšené obytné vesnické (SO.3).

(3)  V  územním plánu jsou vymezeny rozvojové – zastavitelné – plochy č.  1, 2, 3  v rozsahu 1,36 ha.
Plochy č. 1-3 jsou převzaty z ÚPO Zahnašovice. Navržené plochy pro bydlení nabízí dostatečnou územní kapacitu
pro  bytovou  výstavbu  ve  výhledovém  období  11-ti  let  (střednědobý  horizont).  Navržené  plochy  bydlení  byly
bilancovány pro celkový počet 343 obyvatel  (320 stávajících, 23 nových)  -  9 nových bytových jednotek a
představují teoretický odhad (max. využití)  za předpokladu velikosti  stavebního pozemku 0,15-0,25ha/1 dům a
obsazenost 2,5 obyv./1 dům (průměrná velikost pozemku dle ČSÚ je 0,04ha/1 dům).

(4) Návrhové plochy: 

KÓD č.
plochy

NÁZEV
LOKALITY

STAV ÚPO – ZMĚNA č. ZDŮVODNĚNÍ

SO 1 „Záhumeničky“ ÚPO proluka – scelení urbanistické struktury, bezkonfliktní
rozšíření; převzato ze stávajícího ÚPO – kontinuita
rozvoje založeného ÚPO Zahnašovice

2 „Záhumeničky“ ÚPO bezkonfliktní rozšíření výstavby -  existující
infrastruktura v dosahu, převzato ze stávajícího ÚPO

3 „Záhumeničky“ ÚPO dtto.

SO č. 1, 2, 3
Plochy č. 1, 2, 3 se nachází na severozápadním okraji zastavěného území přičemž jejich vymezením dochází
k účelnému využití pro výstavbu a scelení urbanistické struktury a funkce. Návrhem ploch je sledováno vytvoření
ulice ukončené stávajícím sportovištěm a tím jeho zapojením do kontextu sídla. V případě plochy č. 1 se jedná o
proluku v území, jejíž využití je žádoucí – viz příloha č. 5. Plochy č. 1-3 jsou řešeny již stávajícím územním plánem
a jejich rozsah je převzat. Plochy jsou dopravně napojeny na stávající místní komunikaci a v blízkosti se nachází
existující vedení technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, kabel NN). Rozšíření budoucí výstavby je
bezkonfliktní.
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(5) Územní rezervy: 

KÓD č.
plochy

NÁZEV
LOKALITY

STAV ÚPO – ZMĚNA č. ZDŮVODNĚNÍ

SO 10 „Zá humny“ ÚPO proluka – scelení urbanistické struktury, bezkonfliktní
rozšíření; převzato ze stávajícího ÚPO – kontinuita
rozvoje založeného ÚPO Zahnašovice

11 „Zá humny“ ÚPO bezkonfliktní rozšíření výstavby -  existující
infrastruktura v dosahu, převzato ze stávajícího ÚPO

(6)  Podmínky  funkčního  využití  pro  plochy  SO,  SO.3  vychází  z  definice  uvedené  ve  vyhl.  č.  501/2006  Sb.
Podmínky  prostorového  uspořádání  zohledňují  především  urbanistickou  strukturu  a  architektonické  tvarosloví
stávající zástavby.

Pozn.: Podmínky pro využití plochy SO a SO.3  jsou definovány v kap.  A/I.6b; plošné nároky viz. kap. A/I.3b
návrhu.

II.4e         Plochy veřejných prostranství  

(1) Stávající plochy veřejných prostranství zastavěného území jsou stabilizovány v jejich polohách (P*).
V územním plánu je veřejné prostranství rovněž součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (především
stávající / navrhované plochy O, DS). 

(2) Návrhové plochy: 

KÓD č.
plochy

NÁZEV
LOKALITY

STAV ÚPO – ZMĚNA č. ZDŮVODNĚNÍ

P* 15 „Za humny“ - urbanistická osa ukončena pohledovým uzávěrem
(kostel Nanebevzetí P. Marie) v prostoru návsi;
dopravní obsluha území (rozšíření sítě místních
komunikací a jejich zokruhování)

P* č. 15
Plocha č. 15 se nachází na západním okraji zástavby a vychází ze založené urbanistické stopy návsi a logicky se
napojuje na stávající místní komunikaci. Plocha č.  15 rozšiřuje síť místních komunikací, zkvalitňuje prostupnost
zastavěným územím a zpřístupňuje plochy územních rezerv č. 10, 11. Plocha č. 15 je urbanistickým záměrem
vytvářející pohledovou osu ukončenou „point de vue,“ kterým je stávající hmota kostela v prostoru návsi – viz
příloha č. 5. Plocha č. 15 zajišťuje dopravní obsluhu a rozšiřuje veřejné prostranství.

(3) Podmínky funkčního využití pro plochy P* vychází z definice uvedené ve vyhl. č. 501/2006 Sb. 

Pozn.: Podmínky pro využití plochy P* jsou definovány v kap.  A/I.6b, plošné nároky viz. kap. A/I.3b návrhu.

II.4f          Občanské vybavení  

(1) Vzhledem k velikosti obce a její polohy vůči správním centrům bude obec nadále využívat občanské
vybavení města Holešov, Kroměříž a Zlín. V návrhu ÚP jsou plochy občanského vybavení rovněž stabilizovány v
jejich polohách (O, OS, OH, OX). Jedná se především o občanské vybavení místní povahy (obecní úřad, kulturní
dům,  kostel,  hostinec,  sportoviště,  požární  zbrojnice)  vč.  přilehlého  parteru.  Občanské  vybavení  je  přípustná
funkce v plochách smíšených obytných (SO). Nové plochy nejsou navrhovány.

(2) Podmínky funkčního využití pro plochy O, OH, OS, vychází z definice uvedené ve vyhl. č. 501/2006 Sb.
Podmínky využití pro plochu OX jsou stanoveny s ohledem na kulturní hodnoty přítomné v ploše.   

Pozn.: Podmínky pro využití plochy O, OH, OS jsou definovány v kap.  A/I.6b návrhu.
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II.4g         Výroba  

(1) Stávající plochy zeměděl. výroby (VZ) a výroby – průmyslová zóna (V) jsou stabilizovány. 

(2) Navrženy jsou plochy drobné výroby č.  5, 6,  přičemž plocha č. 6 je převzata z ÚPO Zahnašovice.
Plocha č. 7 sceluje plochu zemědělské výroby. Plochy výroby a skladování č.  8, 9 jsou součástí SPZ Holešov a
jsou převzaty z ÚPO Zahnašovice.

KÓD č.
plochy

NÁZEV
LOKALITY

STAV ÚPO – ZMĚNA
č.

ZDŮVODNĚNÍ

VD 5 „Záhumenice“ - rozvoj podnikatelských aktivit, požadavek obce

6 „Pod příkopy“ Změna č. 2 převzato z ÚPO Zahnašovice – bezkonfliktní rozšíření v
návaznosti na plochu výroby

VZ 7 „Pod příkopy“ - scelení plochy; bezkonfliktní rozšíření v návaznosti na plochu
výroby

V 8 SPZ Holešov Změna č. 1 převzato z ÚPO Zahnašovice – požadavek ze ZÚR ZK; součást
strategické plochy pro výrobu Letiště Holešov

9 SPZ Holešov Změna č. 1 dtto.

VD č. 5
Plocha č. 5 se nachází na východním okraji zastavěného území v prostoru hospodářských zahrad se stodolami či
jejich torzy (viz  příloha č.  5)  s dobrou dopravní  dostupností.  Využitím této části  zahrad pro drobnou výrobu a
podnikání  je  sledována  možnost  vytvoření  dostatečné  nabídky  ploch  výroby  přímo  v  obci  a  podpora  lokální
zaměstnanosti, přičemž není vyloučena možnost revitalizace nevyužívaných objektů stodol. Rozšíření dopravní a
technické infrastruktury pro zásobování energiemi je řešeno návrhem plochy č. 16.

VD č. 6
Plocha č. 6 se nachází na jižním okraji zástavby v bezprostřední blízkosti zeměděl. farmy. Jedná se o bezkonfliktní
rozšíření  nerušící  výroby  ve  vazbě  na  existující  areál.  Plocha  byla  řešena  stávajícím  územním plánem a  je
převzata.

VZ č. 7 
Plocha  č.  7  je  navržena  v přímé  návaznosti  na  stávající  areál  zemědělské  farmy  na  jihovýchodním  okraji
zastavěného území z důvodu scelení struktury. 

V č. 8, 9
Plochy č.  8,9 se nachází na severním okraji  řešeného území a jsou řešeny stávajícím územním plánem jako
součást strategické průmyslové zóny Holešov lokalizovaného na místě  původního letiště  Holešov. Jedná se o
prioritní záměr ze ZÚR ZK, který je zpřesněn na parcelní kresbu.

(3) Podmínky funkčního využití pro plochy VZ, VD vychází z definice uvedené ve vyhl. č. 501/2006 Sb.    a
požadavků  na  řešení  konkrétních  záměrů.  Z  důvodu  ochrany  kulturních  hodnot  v  zastavěném  území  jsou
stanoveny podmínky prostorového využití.  Plochy výroby V jsou součástí SPZ Holešov vymezené ZUR ZK na
místě  původního  letiště  Holešov  a  zahrnují  katastrální  území  Holešov,  Třebětice,  Všetuly  a  Zahnašovice.
Podmínky využití vychází z koordinace širších územních vztahů a požadavků obce.

Pozn.: Podmínky pro využití ploch V, VZ, VD jsou definovány v kap.  A/I.6b návrhu.

II.4h       Rekreace  

Územním plánem samostatné plochy rekreace (objekty druhého bydlení – rodinné rekreace, hromadná
rekreace) nejsou navrhovány. 
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II.4i          Dopravní infrastruktura  

Řešeného území se dotýkají  zájmy pozemní motorové dopravy ve formě  dálnice,  silnice II.,  III.  třídy,
místních a účelových komunikací, dopravy statické a doprava pěší. Řešené katastrální území leží mimo zájmy
dopravy železniční, lodní a letecké, jakož i mimo zájmy výstavby dálnic. 

(1) Silniční doprava
Řešeným  územím  prochází  silnice  II/438  (Otrokovice-Hranice),  silnice  III/43827  (Zahnašovice-

Mysločovice) a místní komunikace ve směru Martinice, které jsou vymezeny jako plochy silniční dopravy DS. Na
nadřazený komunikační systém je silnice II/438 napojena dálnicí D55 (Hulín) a dálnici D35 (Hranice). Stávající
místní komunikace v zastavěném území jsou vymezeny jako součást veřejného prostranství (plocha  P*). Stávající
účelové  komunikace  (polní  /  lesní  cesty)   jsou  vymezeny  jako  součást  ploch  s  rozdílným způsobem využití
(zejména DS, P*, Z, L, K). 

(1.1)  Funkční třídy: Podle své urbanisticko - dopravní funkce je možno dle ČSN 73 6110 "Projektování
místních   komunikací"  (popř.  podle  zákona  č.  13  „O  pozemních  komunikacích“)  zatřídit  komunikace  do
následujících funkčních skupin:
- silnice II/438 - funkční skupina B (MK II. třídy)  - sběrná komunikace s funkcí dopravně – obslužnou, převážně
dopravního významu s částečnou  přímou obsluhou území;
-  silnice  III/43827 -  funkční  skupina C (MK III.  třídy)   -  obslužná spojovací  komunikace s  funkcí  dopravně-
obslužnou, převážně dopravního významu s částečnou přímou obsluhou území
Z hlediska zákona 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, lze většinu místních komunikací  v
zástavbě  kvalifikovat  jako  „obytné  zóny“,  kde  se  míchají  všechny  dopravní   funkce  na  jedné  ploše.  Místní
komunikace tak jsou většinou součástí ploch veřejných prostranství (P*), silniční dopravy (DS) či ostatních ploch s
rozdílným způsobem využití.

(1.2) Dopravní zátěž:  Podkladem pro stanovení dopravní zátěže byly výsledky sčítání dopravy na dálniční
a silniční síti  z roku 2010,  které zpracovává Ředitelství  silnic  ČR. Dopravní  zátěž na silnici  II/438 byla 4519
vozidel/24hod (sčítací  úsek 6-5198).  Na silnici  III/43827 nebylo z důvodu jejího malého dopravního významu
sčítání provedeno.

(1.3)  Ochranné  silniční  pásmo: Ochranné  silniční  pásmo  stanovuje  zákon  č.  13/1997  Sb.  „Zákon  o
pozemních komunikacích“.  Silniční  ochranné pásmo mimo souvisle  zastavěné území  obce činí  100m od osy
přilehlého jízdního pásu dálnice nebo osy větve její křižovatky s jinou pozemní komunikací; 50m od osy vozovky
nebo přilehlého jízdního pásu silnic I. třídy na obě strany a 15m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu
silnic II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy na obě strany. Uvnitř zastavěného území platí hygienické hlukové
pásmo odpovídající Nařízení vlády č. 272/2011 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

(1.4) Návrh komunikační sítě: 

Úpravy silnice II.,  III.  třídy nebyly navrhovány.  Navrhuje se rozšíření  sítě  místních a účelových komunikací z
důvodu zlepšení prostupnosti územím a dopravní obsluhy.

Návrhové plochy: 
KÓD č. plochy STAV ÚPO – ZMĚNA č. ZDŮVODNĚNÍ

DS 12, 50, 65 Změna č. 1 záměr ze ZUR ZK – koridor pro pro rychlostní silnici R49 v úseku Fryšták –
Zlín – Vizovice – Horní Lideč – hranice ČR 

16 - místní / účelová komunikace – dopravní obsluha ploch č. 5

49 - dopravní obsluha; zajištění prostupnosti územím; rozšíření sítě místních /
účelových komunikací

DS č. 12, 50, 65
Plochy č. 12, 50, 65 jsou součástí stávající územně plánovací dokumentace. V souladu se ZUR ZK a změnou č. 1
UPO Zahnašovice jsou vytvořeny územní podmínky pro dálnici D49. Plochy č. 12, 50, 65 respektují technicko –
ekonomickou studii D49 v úseku Hulín- hranice ČR/SR z r. 2015 a stavební povolení na stavbu „rychlostní silnice
R49, stavba 4901 Hulín-Fryšták“ z r. 2008. Původní kategorie rychlostní silnice byla změněna a silnice převedena
dne 01.01.2016 do kategorie dálnic. 
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DS č. 16
Plocha č. 16 je situována na východním okraji zastavěného území a zajišťuje dopravní obsluhu plochy výroby č. 5.
Využitím  plochy  č.  5  pro  svůj  účel  dojde  k nárůstu  intenzity  dopravy  v této  části  řešeného  území  a  potřebě
realizace kapacitní obslužné komunikace. Plocha č. 16 je tedy logickou odpovědí umožňující zokruhování stávající
sítě  místních  a  účelových  komunikací  zpřístupňující  plochu  výroby.  Trasování  kopíruje  existující  účelovou
(úvozovou) komunikaci,  jejíž  příčný profil  rozšiřuje tak,  aby byl  zajištěn bezpečný obousměrný provoz.  Plocha
umožňuje rozšíření sítě technické infrastruktury (souběhy vedení plynovodu, vodovodu, kanalizace, kabelu NN)
pro lokalitu č. 5.

DS č. 49
Plocha č. 49 napojuje stávající zahrádky na severozápadním okraji zástavby na místní komunikaci a zkvalitňuje tak
dopravní obsluhu. Umístění plochy kopíruje existující účelovou komunikaci.

Dopravní obslužnost zastavitelných ploch:

č. plochy KÓD dopravní obslužnost ZDŮVODNĚNÍ

1, 2, 3 SO
stávající místní komunikace; doprava v klidu
součást návrhové plochy

existence místní komunikace v těsné blízkosti –
možnost napojení návrhové plochy na veřejně
přístupnou komunikaci

(2) Statická doprava
Jedná se o parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání. Podle ČSN 73 6110 je

třeba  pro  všechna  zařízení  občanské   vybavenosti  a  objekty  bytové  výstavby   zabezpečit  dostatečný  počet
parkovacích   stání,  závislých  na  účelových  jednotkách.  Protože  nelze  u  soukromých  zařízení  občanské
vybavenosti stanovit jejich funkci a náplň, musí být otázka  parkování řešena zejména  v územním a stavebním
řízení. Kapacita těchto ploch musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6110 pro výhledový stupeň 1:2,5 a místním
podmínkám. Vzhledem k šířkám komunikací a stávající zástavbě se statická doprava odehrává na soukromých
pozemcích. Garážování vozidel je řešeno přímo v objektech rodinných domů nebo na jejich pozemcích (plochy
SO, SO.3). Krátkodobé parkování pro návštěvníky obce či občanské stavby je navrženo jako součást plochy DS,
P*, O, V, VD, VZ (přípustné využití). Na západním okraji zástavby je navržena plocha pro veřejné parkoviště:

KÓD č. plochy STAV ÚPO – ZMĚNA č. ZDŮVODNĚNÍ

DS 54 - veřejné parkování v blízkosti silnice II/438 a místní komunikace

DS č. 54
Návrhová plocha č. 54 se nachází na západním okraji zastavěného území v těsné blízkosti silnice II/438, místní
komunikace  a  čerpací  stanice  veřejné  kanalizace.  Plocha  má tak  veškeré  předpoklady  pro  snadné  připojení
sjezdem na místní komunikaci a dále na silniční síť bez omezení provozu a ohrožení bezpečnosti na pozemních
komunikací. Vzhledem k existenci stávající čerpací stanice kanalizace (pozemek oplocen) je hospodářské využití
pozemků vymezených pro plochu č. 54 značně omezeno a jiné využití než zemědělské je tak vhodnější. Řešení
dopravy v klidu tímto způsobem je navíc žádoucí, neboť se plocha nachází v docházkové vzdálenosti stávajícího
sportovního areálu (hřiště) a zajišťuje tak parkování automobilů při sportovních utkáních či kulturních akcích. 

(3) Hromadná doprava 
Autobusové spojení obce s ostatními obcemi v případě dojížďky do škol, zaměstnání, za nákupy,  kulturou

atd. je zajištěno autobusovou linkovou dopravou. V obci se nachází 2 autobusové zastávky. MHD – ve vztahu
k velikosti obce - zde zajišťována není. V grafických přílohách (výkres č. B/II.2, B/II.5) jsou zakresleny zastávky
s docházkovými vzdálenostmi 300 a 500 m, tj. cca 5-10 minut docházky (izochrony dostupnosti), které pokrývají
větší  část  zastavěného  území.  Zakreslená  docházková  vzdálenost  je  pouze  orientační  hodnota,  která
nezohledňuje překážky v docházkové vzdálenosti. V ÚP je hromadná doprava ponechána v současném stavu. 

(4) Hospodářská doprava  
V řešeném území se jedná o zemědělskou a lesní dopravu. Vzhledem k cílům doprav rozmístěných po

okolí je hospodářská doprava nezbytně napojena na silnice a místní komunikace, ze kterých vyúsťují jednotlivé
zemědělské a lesní cesty.  Plochy č.  13, 14 zajišťují podmínky pro realizaci účelových komunikací s možností
cyklodopravy a zlepšující prostupnost územím s přesahem na sousední katastrální území ve směru východ –
západ.
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Návrhové plochy: 
KÓD č. plochy STAV ÚPO – ZMĚNA č. ZDŮVODNĚNÍ

DS 13, 14 - účelová komunikace s možností cyklodopravy

DS č. 13 
Plocha č.  13 zajišťuje prostupnost  krajinou podél  Mojeny ve směru  západním na Třebětice a dále Kroměříž.
Primárně  je  určena pro hospodářskou dopravu současně  s možností  realizace cyklostezky. Vodní tok Mojena
představuje rekreační potenciál, který lze využít právě pro vedení cyklodopravy s možností zastavení a realizace
naučné stezky (viz příloha č. 5 - „mlynářská stezka“).

DS č. 14 
Plocha č. 14 zajišťuje prostupnost krajinou ve směru východním. Trasování je záměrně vedeno podél Ludslávky
k biocentru Medřický ke křížení cest ve směru kaple sv. Huberta a dále k biocentru U Lechotské na k.ú. Martinice
u  Holešova.  Navržena  je  tak  plocha pro  účelovou komunikaci  s primární  hospodářskou dopravou s možností
vedení cyklostezky.

(5) Železniční doprava  
Obec nemá přímé železniční spojení. Nejbližší vlakové nádraží osobní přepravy se nachází ve vzdálenosti

cca. 2,0 km od středu obce (vzdušnou čarou) ve městě  Holešov na trati č. 303 (Kojetín – Valašské Meziříčí).
Samostatné plochy drážní dopravy nejsou navrhovány.

(6) Cyklistická doprava 
Řešeným územím neprochází žádná značená cyklotrasa.  Nejbližší  regionálně  významná cyklotrasa č.

5033 Kroměříž – státní hranice (SK) prochází městem Holešov. Významná místní cyklistická trasa ve směru Zlín –
Holešov se rovněž řešeného území nedotýká. Cyklistická doprava stávající, příp. požadavky na realizaci cyklotras
je umožněna v plochách s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách DS, P*. Cyklodoprava je přípustná
činnost v plochách č. 13, 14 pro realizaci lokální cyklotrasy.

(7) Pěší doprava
Provoz pěších v zastavěném území je stabilizován v plochách s rozdílným způsobem využití  (zejména

plochy P*, DS). Zachování prostupnosti zastavěným územím je podpořeno rovněž návrhem ploch DS č.  49 pro
místní/účelovou komunikaci. Plochy č. 64-66 zpřístupňují SPZ Holešov pro pěší a přestavují mimoúrovňové křížení
s dálnicí D49.

Návrhové plochy: 

KÓD č. plochy STAV ÚPO – ZMĚNA č. ZDŮVODNĚNÍ

DS 64, 65, 66 - prostupnost územím; zpřístupnění SPZ Holešov – mimoúrovňové křížení
(podchod) s dálnicí D49

DS č. 64, 65, 66
Plochy č. 64-66 zajišťují mimoúrovňové křížení s dálnicí a fyzicky zpřístupňují obec Zahnašovice s SPZ Holešov.
Plochy č. 64-66 jsou navrženy v souladu s podklady vypracovanými společností VIAPONT s.r.o. Požadavek na
průchodnost  přes D49 vyplývá mimo jiné z Územní studie dopadů  strategické průmyslové zóny Holešov na
území obce Zahnašovice (kap. B/I.2d, odst. 2) 

(8) Hluk z dopravy  
Pro stanovení povolené hladiny hluku ve venkovním prostoru platí   Nařízení vlády č.  272/2011 Sb., o

ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podkladem pro stanovení hladin hluku způsobeného
dopravním provozem na pozemních komunikacích je dopravní zátěž  spolu s místně-technickými a stavebními
podmínkami. Vzhledem k dané stávající dopravní zátěži může být dosažen hygienický limit daný základní hladinou
LAeq,T = 50dB a korekce +20dB tj. 70dB s vysokou pravděpodobností jen v těsné blízkosti cca do 15-20 m od silnice
II/438. S ohledem na převedení tranzitní dopravy na dálnici D49 mimo souvisle zastavěné území lze předpokládat,
že dojde ke zklidnění  dopravy na silnici  II/438.  U ostatních silnic  a  místních komunikací  vzhledem k  pouze
dopravě s  minimální intenzitou je hluk časově omezeným impulzem, který nelze klasifikovat jako hladinu, která by
dosáhla hygienický limit.
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(9) Podmínky funkčního využití pro plochu DS vychází z definice uvedené ve vyhl. č. 501/2006 Sb.  Nad
rámec obsahu uvedeném ve vyhlášce je stanoveno jako přípustné využití drobná architektura (sochy, pomníky,
informační tabule, mobiliář) a to z důvodu zatraktivnění krajiny (obohacení kulturních hodnot).

Pozn.: Podmínky pro využití plochy DS jsou definovány v kap.  A/I.6b,  plošné nároky viz. kap. A/I.3b návrhu.

II.4j        Technická infrastruktura  

(1) Vodní hospodářství – vodovod

(1.1) Popis současného zásobování pitnou vodou –  obec je napojena na veřejný vodovod přívodním
řadem DN300 z vodojemu Přílepy;  zdroj  vody je skupinový vodovod Holešov.  Vodovod pokrývá celé území v
jednom tlakovém pásmu.

●  VDJ Přílepy 1000 +2x2800 m3 výška hladiny (dno/max.) 274,8 - 278,45 m n.m. 
 ● nejvýše položená zástavba 259 m n.m.

Výstupní tlak při hladině 274,8 m n.m. je 2,75MPa, na úrovní nejvýše položené zástavby při zachování min.
0,15MPa v místě přípojky bude 2,59+0,15=2,74 MPa < 2,75MPa => tlakové poměry v síti jsou dostačující 

(1.2) Výpočet potřeby pitné vody
Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle Směrnice č. 9/1973.

Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo:

(1.3) Návrh zásobování pitnou vodou
Územní plán respektuje veškerá vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem. Územní plán je

navržen v souladu s dokumentací “Plán rozvoje vodovodů  a kanalizací Zlínského kraje.”  Stávající a návrhové
plochy budou nadále zásobovány pitnou vodou ze stávajícího vodovodu. Není  navrhována žádná samostatná
plocha tech. infrastruktury pro rozšíření vodovodu.
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 Průměrná denní potřeba vody:          Qd = 48,3 m3/den  
Max. denní potřeba vody: Qdm = 72,45 m3/den
Max. hodinová spotřeba vody:          qh  =  1,51 l/s
Kapacita vodojemu je vzhledem k výhledové změně nárůstu počtu obyvatel  dostatečná . VDJ  
Přílepy zajišťuje minimální 60 % zabezpečenost průměrné denní potřeby vody.

                                                                                                       obce do 1000 - 5000obyv. - 30 l/obyv/den

denní potřeba vody pro obyvatelstvo

denní potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost

celková denní potřeba vody

q
obyv

 – specifická potřeba pitné vody - byty s koupelnou, s lokálním ohřevem TUV - 120 l/obyv/den

q
vyb

 – specifická potřeba pitné vody pro občanskou vybavenost: obce do 1000obyv. - 20 l/obyv/den

Q
dobyv

 = q
obyv

 x obyv

Q
dvyb

 = q
vyb

 x obyv

Qdc = Qdobyv  + Qdvyb 

max. denní potřeba vody, kd = 1,5

Qdmax= Qdc x kd

max. hodinová potřeba vody, kh = 1,8

q
hmax

= q
max 

x k
h

obyv.

m3/obyv.den m3/den m3/obyv.den m3/den m3/den m3/den l/s l/s

stav 320

0,12

38,4

0,02

6,4 44,8 67,2 0,78 1,4

návrh 345 41,4 6,9 48,3 72,45 0,84 1,51 7,81

nárůst potřeby 3 0,5 3,5 5,25 0,06 0,11

spec. 
spotřeba

Qdobyv

spec. 
Spotřeba 

Qdvyb Qdc Qdmax qmax qhmax

nárůst 
potřeby 

pitné vody 
%



č. zakázky 01_16                                        Územní plán Zahnašovice                                                        duben 2017

KÓD č. plochy návrh zásobování pitnou vodou

SO 1, 2, 3 stávající vodovodní řad (realizace přípojek)

VD
5 rozšíření stávající vodovodní sítě (prodloužení vodovodního řadu)

6 stávající vodovodní řad (realizace přípojky)

V 8, 9 součást SPZ Holešov – není předmětem řešení

Ostatní návrhové plochy nebudou zásobovány pitnou vodou.
V budoucnosti je uvažováno s vybudováním VDJ v lokalitě  Na skále v k.ú. Míškovice pro zlepšení tlakových
poměrů v sítí a z důvodu zásobování pitnou vodou obce Ludslavice, Míškovice a Lechotice. V souladu s PRVK
ZK je vymezena plocha č. 67 pro rozšíření vodovodu s přesahem na k.ú. Ludslavice.

(2) Vodní hospodářství – kanalizace

(2.1)  Současný stav v odkanalizování – Likvidace splaškových vod je řešena v centrální ČOV Všetuly
(Holešov). Splaškové vody z obce Zahnašovice jsou odváděny hlavní stokou splaškové kanalizace na centrální
ČOV. Vyčištěná voda je vypouštěna do recipientu (vodní tok Rusava).

(2.2) Hydrotechnické výpočty

Množství  splaškových  odpadních  vod  odváděných  na  centrální  ČOV Všetuly  je  odvozeno  od  počtu
napojených obyvatel, jejichž nemovitosti  jsou vybudovanou kanalizační sítí  podchyceny. Počet obyvatel obce
(viz. výše), specifická spotřeba vody 120 l/os/den. Výhledově je počítáno s nárůstem počtu připojených obyvatel
na EO=305.
●  Průměrný denní přítok komunálních splaškových odpadních vod :

Qd24  = EO x 120 l/obyv/den
●  Maximální denní přítok :

Qd24 max = Qd byt. fondu  x  kd  = Q d byt. fondu  x 1,4
●  znečistění splaškových odpadních vod :

BSK5 : EO x   60 g BSK5/obyv/den     
NL : EO x   55 g NL/obyv/den      
CHSKcr : EO x 120 g CHSKcr/obyv/den

●  koncentrace znečistění splaškových odpadních vod na přítoku do ČOV
c= BSK5/Qd24 max = mg BSK5 /l
c= NL/Qd24 max = mg NL/l
c = CHSKcr/Qd24 max = mg CHSKcr/l.

Produkci  splaškových  vod  51,1m3/den  (60g/obyv/den)  pro  305  EO  odpovídá  množství  18,24kg  BSK5/den,
16,72kg NL/den a 36,48kg CHSZK cr.

(2.3) Návrh čištění odpadních vod
Koncepce  navrženého  řešení  odkanalizování  je  v  souladu  s  PRVK  ZK.  Stávající  způsob  likvidace

splaškových vod zůstává nezměněn. Nejsou navrhovány žádné plochy technické infrastruktury pro kanalizaci.
Dešťové vody budou v maximální možné míře jímány na pozemku staveb a vsakovány.

KÓD č. plochy návrh zásobování pitnou vodou

SO 1,2, 3
rozšíření stávající kanalizační sítě (prodloužení kanalizační stoky); dešťová voda likvidována na
pozemku (vsak na pozemku, akumulace)

VD 5 rozšíření stávající kanalizační sítě (prodloužení kanalizační stoky); dešťová voda likvidována na
pozemku (vsak na pozemku, akumulace)
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počet ekvivalentních obyv.

BSK5
NL množství nerozpustných látek
CHSKcr chemická spotřeba kyslíku

EO=0,2764 * OO1,1484

biochemická spotřeba kyslíku – množství O2 potřebného k biochemické oxidaci organické hmoty obsažené ve vodě při 200C za 5dní

obyv. EO Qd24 Qd24m ax BSK5 NL CHSK cr

m3/obyv.den m3/den m3/den mg/l mg/l g/den kg/den mg/l

stav 420 284,5

0,12

34,14 47,8

60

17,07

357,14 55

15,65

327,38 120

34,14

714,29návrh 445 304,03 36,48 51,08 18,24 16,72 36,48 6,87

nárůst produkce 2,34 3,28 1,17 1,07 2,34

spec. 
spotřeba

nárůst 
produkce 
odpadních 

vod %
g/obyv.d

en
kg/obyv.

den
g/obyv.d

en
kg/obyv.

den
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6 dtto.

V 8, 9 součást SPZ Holešov – není předmětem řešení

(3) Energetika – zásobování el. energií

(3.1)  Současný stav  - Obec Zahnašovice je zásobována elektrickou energií z venkovního vedení linky
22kV č. 27. Hlavní linka 22kV je vedena na jihovýchodním okraji obce a je  napojena na rozvodnu 110/22 kV Hulín.
V obci  provozuje  dodavatel  elektrické energie  4  trafostanice  22/0,4  kV,  které  jsou na straně  22 kV napojeny
venkovními přípojkami 22 kV z odbočky. Na sekundární straně 0,4 kV jsou trafostanice zapojeny do distribuční sítě
0,4 kV, která je v převážné míře realizována venkovním vedením AlFe na betonových stožárech. 

Základní údaje stávajících trafostanic v obci Zahnašovice: 

ozn. Lokalita /
značení

TR
(kVA) 

typ
konstrukce

využití

stav návrh

T 1
„U

hospody“
410467

160/400 příhradová el. energie pro zásobování zástavby
na jižním okraji a centrální části v
obci

kapacita vyhovuje 

T 2
„U letiště“
410468

160/400 příhradová el. energie pro zásobování
severního okraje zástavby

kapacita vyhovuje 

T 3
„ZD“ 250/400 betonová,

dvousloupová
el. energie pro zásobování areálu
zem. farmy

neslouží k zásobování zástavby,
vyhrazeno pro areál zem. farmy

T 4
160 betonová,

jednosloupová
el. energie pro zásobování lokality
Na kopci

kapacita vyhovuje 

V obci Zahnašovice je cca 128 obydlených domů. Tomuto počtu přibližně odpovídá stejný počet samostatných
odběrných míst elektrické energie. Při předpokládaném zatížení stávajících distribučních trafostanic na 70 %  činí
podíl  transformačního  výkonu  na  jedno  odběrné  místo: (3x160+250)x0,7/128  =  4,0kW včetně  občanské
vybavenosti  a  drobné  výroby.  Návrh  územního  plánu  Zahnašovice  řeší  rozšíření  ploch  smíšených  obytných
s následujícím členěním:

Navrhovaný stav :
- SO  plochy smíšené obytné počet objektů / příkon: 10  / 40 kW (odhad)
- VD   plochy pro drobnou výrobu počet objektů / příkon: - / 25 kW (odhad)
- V  plochy výroby – průmyslová zóna počet objektů / příkon: není stanoveno (SPZ Holešov)

Pozn.:  Velikost  elektrického  výkonu  pro  objekty  specifikované  návrhem územního  plánu  na  úrovni  distribučních  trafostanic  22/0,4  kV je
stanovena podle metodiky ČEZ Distribuce, a.s. „Rozvoj distribučních sítí a technologických prvků DSO.“ Tento dokument specifikuje následující
základní stupně elektrizace pro jednotlivé typy zástavby a odběrná místa. Základní stupně elektrizace jsou:  
A - základní elektrické spotřebiče - 1,5kVA
B1 - A + elektrické vaření - 
B2 - B1+ elektrický ohřev TÚV – 1,66kVA
C1 - B2 + elektrické vytápění - nižší stupeň 
C2 - B2 + elektrické vytápění - vyšší stupeň 

Obec Zahnašovice je plynofikována. S ohledem na základní standard vybavení domácností elektrickými spotřebiči
a venkovský charakter posuzovaného sídla se dá předpokládat stupeň elektrizace pro navrhovanou individuální
výstavbu  B2   s cca 20 % stupněm elektrizace  C1. Podle výše uvedené metodiky ČEZ je velikost elektrického
výkonu na úrovni trafostanic 22/0,4 kV 2,19 kW na jeden objekt individuální bytové zástavby s podílem 0,37 kW
nebytového odběru na jeden objekt individuální bytové zástavby. Níže uvedené výkonové bilance byly zpracovány
EGU Brno pro výhled do roku 2015. Návrh územního plánu se stanovuje pro rozvoj  obce cca do roku 2030.
S ohledem  na  dlouhodobou  platnost  zpracovávaného  dokumentu  jsou  výkonové  hodnoty  pro  stanovení
transformačního výkonu na konci navrhovaného období navýšeny o 30 %. Podle výše uvedené metodiky ČEZ je
velikost elektrického výkonu na úrovni trafostanic 22/0,4 kV v typu zástavby – venkovské obce:
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Stupeň elektrizace B2 s 20%C1 pro BI

Rok 2014 Rok 2030

kW/objekt bytový kW/objekt nebytový navýšení kW/objekt bytový kW/objekt nebytový

2,19 0,37 1,3 2,85 0,48

Podíl nebytového odběru na jeden individuální objekt bytové zástavby: 0,48 kW  
Stávající zástavba a navrhovaná výstavba v obci Zahnašovice bude zásobována ze stávajících trafostanic T1-
T4.  Trafostanice  T1-T3  slouží k zásobování bytové a občanské výstavby; trafostanice  T4  slouží k zásobování
zeměděl. farmy. Stávající trafostanice vyhovují, příp. budou podle skutečného postupu výstavby rekonstruovány,
tj.  výkonově  posilovány  výměnou  stávajících  transformátorů  za  transformátory  vyšší  výkonové  řady.  Rozsah
rekonstrukce  jednotlivých  trafostanic  posoudí  jejich  vlastník  a  provozovatel  podle  jejich  technického  stavu  a
morálního a fyzického opotřebení. 

● Plochy č. 1, 2, 3
Pro zásobování elektrickou energií  stávající  zástavby na severním okraji  a navrhovaných ploch bude  
sloužit trafostanice T2. Kapacita trafostanice je dostatečná.

● Plocha č. 5
Pro zásobování elektrickou energií stávající zástavby na jižním okraji a navrhovaných ploch bude sloužit 
trafostanice T1. Kapacita je dostačující, příp. dojde k rekonstrukci trafostanice (výměna transformátoru za 
vyšší  výkonovou  řadu).  V  případě  konkrétních  požadavků  na  využití  plochy  č.  5,  tj.  požadovaného  
výkonu a požadavku na samostatnou trafostanici,  je  možné  řešit  umístění  trafostanice  v  rámci  této  
plochy či v plochách s rozdílným způsobem využití jako přípustné využití.

● Plochy č. 6, 7
Pro zásobování elektrickou energií areálu zem. farmy a navrhovaných ploch bude sloužit trafostanice T3.

● Plochy č. 8, 9
Součást Strategické průmyslové zóny Holešov, která je napojena samostatnou zemní přípojkou 22kV na 
linku č. 27. Plochy budou zásobovány novými trafostanicemi dle skutečných požadavků bez nároku na  
samostatnou funkční plochu technické infrastruktury. Bilance není součástí této dokumentace.

(3.2) Vedení 400 kV
Řešené území  je  výhledově  dotčeno  koridorem technické  infrastruktury  pro  el.  vedení   VVN 400  kV

Otrokovice-Vizovice-Střelná-hranice ČR/Slovensko.  Požadavek na prověření trasy územní studií  je  stanoven v
ZUR ZK. Technická studie nebyla vypracována a záměr se tudíž nepromítá do návrhu řešení - viz kap. B/I.2c.

(3.3) Vedení 22 kV
Obec Zahnašovice je zásobována elektrickou energií z trafostanice 110/22 kV Hulín. Jednotlivé distribuční

trafostanice jsou z kmenového vedení č. 27 napojeny venkovními přípojkami 22 kV. Toto vedení 22 kV, včetně
všech stávajících venkovních přípojek 22 kV pro stávající stožárové trafostanice v obci  je chráněno ochranným
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Celkový nárůst spotřeby elektrické energie pro obec Zahnašovice na úrovni trafostanic 22/0,4 kV bude na konci
návrhové období 55 kW.

Trafostanice využití (kW) Poznámka

T1
410467 160 kVA 108 25 25

133 160 kVA

Celkové výkonové navýšení trafostanice T 1 25

T2
410468 160 kVA 108

2 2,85 5,7 0,48 0,96 6,66

137,97 160 kVA
3 2,85 8,55 0,48 1,44 9,99

4 2,85 11,4 0,48 1,92 13,32

Celkové výkonové navýšení trafostanice T 2 29,97

T3
250 kVA 168,75 2,85 0 0,48 0 0

168,75 250 kVA

Celkové výkonové navýšení trafostanice T 3

T4
160 kVA 108 2,85 0 0,48 0 0

108 160 kVA

Celkové výkonové navýšení trafostanice T 4

Celkový nárůst výkonu v oblasti bytové zástavby, občanského vybavení. 55,0 kW

Projekční 
pořadové 
číslo TR

Transfor-
mátor

číslo plochy/velikost 
plochy (ha)

počet 
objektů,n
ových

kW/objekt    
(bytový)

výkon-
bytový 
(kW)

kW/objekt  
(nebytový)

výkon-
nebytový 

(kW)

výkon 
bytový+     
nebytový

požadovan
ý výkon 

(kW)

transformátor-
návrh/(kVA)

5/VD/1,4

1/SO/0,22

2/SO/0,5

3/SO/0,61
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pásmem 10 m od krajního vodiče na každou stranu. Kabelová vedení 22 kV ve výkopu jsou chráněna ochranným
pásmem 1m. Rozšíření distribuční sítě v SPZ Holešov (plochy č. 8, 9) není součástí návrhu územního plánu a
bude řešeno v navazujících řízeních.

Zatížení  vedení  22  kV  odběrem  obce  Zahnašovice  -  Podle  metodiky  ČEZ  je  na  napěťové  úrovni  22  kV
uvažováno s měrným zatížením 1,2 kW na jeden objekt individuální bytové zástavby. Na konci  návrhového období
se dá předpokládat, že toto vedení 22 kV bude o proti stávajícímu stavu zatěžováno nárůstem výkonu cca. 55
kW. Výkony jednotl. trafostanic T1-T4 je dostatečný.

Popis stávajícího stavu a návrh úprav a rozšíření – Venkovní vedení 22 kV prochází jihovýchodním okrajem
obce. Trafostanice T1, T2, T3 a T4 jsou napojeny krátkými přípojkami na odbočku z hlavní linky č. 27. Všechny
stávající vedení zůstávají beze změny.

Přeložka 22 kV 
Územní plán Zahnašovice nenavrhuje žádné přeložky vedení 22 kV.

(3.4) Distribuční síť 0,4 kV obce Zahnašovice - Stávající distribuční síť 0,4 kV v obci je v převážné míře
realizována venkovním vedením AlFe na betonových stožárech, minimální míře kabelovým vedením 0,4 kV ve
výkopu. Jednotlivé rodinné domy a ostatní objekty v obci jsou z distribuční sítě 0,4 kV napojeny samostatnými
přípojkami realizovány vodiči AlFe, nebo závěsnými kabely 0,4 kV. Provozovatelem a vlastníkem distribuční sítě
0,4 kV včetně přípojek je E.ON Distribuce, a.s. . Opravy, rozšiřování případné posilování této sítě podle požadavků
odběratelů řeší a investuje její vlastník a provozovatel. Případné přeložky stávající distribuční sítě 0,4 kV realizuje
její  vlastník  na  náklady  investora,  který  přeložku  vyvolá.  Nové  plochy  určené  návrhem  územního  plánu  pro
zástavbu  budou  napojeny  rozšířením případně  posílením stávající  distribuční  sítě  0,4  kV s tím,  že  v  nových
plochách zástavby (dle územních podmínek) bude distribuční síť 0,4 kV řešena kabelovým vedením 0,4 kV ve
výkopu. Rozšiřovaná distribuční síť 0,4 kV bude napojena ze stávající trafostanic umístěných na katastru obce.

(4) Veřejné osvětlení
Vlastníkem a provozovatelem veřejného osvětlení v obci je obec Zahnašovice. Stávající veřejné osvětlení

v obci  je  v převážné  míře  realizováno  výbojkovými  svítidly  uchycenými  na  jednotlivých  stožárech  (sloupech)
nadzemní distribuční  sítě  0,4kV. Rozšíření  osvětlení  je  přípustné v rámci  všech ploch s rozdílným způsobem
využití.

(5) Energetika - zásobování plynem     
 Územní  plán  respektuje veškerá  stávající  plynárenská zařízení  včetně  ochranných a  bezpečnostních

pásem. Plyn je do obce přiváděn VTL plynovodem DN150 Hulín – Holešov – Bystřice p. Hostýnem – Osíčko.
Stávající STL plynovodní síť o přetlaku do 300 kPa zahrnuje hlavní řad napojený z VTL/STL regulační stanice
1200/2/1-440  umístěné  při  jihozápadní  okraji  obce  u  potoka  Ludslávka.  Všechny  návrhové  lokality  budou
plynofikovány a budou napojeny ze stávajících STL příp. NTL plynovodů či větví navazujících na stávající rozvody.
Samostatné plochy technické infrastruktury pro plynovod se územním plánem nevymezují. Trasy prodloužení STL
plynovodů  budou umístěny v plochách s rozdílným způsobem využití  - zejména dopravní infrastruktury (DS) a
veřejných prostranství (P*). 

Nárůst potřeby plynu bude na straně individuálního bydlení: 
stav (r. 2016): 320 obyv. => 128 bytových jednotek
návrh (r. 2035): 345 obyv. => 137 bytových jednotek (teoretický nárůst 9 bytových jednotek)

Pozn.: Velikost potřeby plynu pro bytovou výstavbu je stanovena podle metodiky JMP, a.s. Pro jednotlivé typy zástavby a odběrná místa jsou
specifikovány následující základní stupně plynofikace“
A - příprava pokrmů – 0,7m3/hod => 200m3/rok
B - příprava pokrmů a ohřev TUV – 1,8m3/hod => 750m3/rok 
C - příprava pokrmů, ohřev TUV, vytápění – 2,6m3/hod => 3000m3/rok
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Q odběr bj Qh = bj x 0,9Q x o bj Qh = bj x 0,9Q x o nárůst

(m 3/rok)  (%) stav (m 3/rok) návrh (m 3/rok) (m 3/rok) %

200 0,05

128

1152

137

1233

22254,75 7,03
750 0,05 4320 4623,75

3000 0,9 311040 332910

Potřeba plynu pro zástavbu 316512 338766,75
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 (6) Energetika  - zásobování teplem     
Na území obce se nenachází objekty soustavy centrálního zásobování teplem a územním plánem nejsou

navrhovány žádné plochy technické infrastruktury pro zásobování teplem. 

(7) Energetika – komunikační sítě, slaboproudá zařízení
(7.1)  Telekomunikační rozvody – Stávající vedení jsou stabilizovány v plochách s rozdílným způsobem

využití, samostatné plochy technické infrastruktury pro síť el. komunikací nejsou navrhovány. Místní telefonní síť je
v zástavbě  jádra  obce  provedena  úložnými  zemními  kabely.  Telekomunikační  služby  jsou  též  zajišťovány
mobilními telefony operátorů.

(7.2)  Radioreléové  trasy -  Vzdušným  koridorem  Zahnašovice  prochází  radioreléová  trasa  ve  směru
jihozápad-severovýchod  (paprsek  Cetechovice-Rajnochovice)  a  severozápad-jihovýchod  (paprsek  Stará  Ves  -
Zlín), kterou územní plán respektuje. Pro provoz těchto tras RRT (viz výkres č. B/II.2, B/II.5) je třeba zachovat
přímou  viditelnost  mezi  uvedenými  úseky  při  nové  výstavbě.  Z toho  důvodu  je  nutno  každou  investiční  akci
v blízkosti těchto tras projednat se správou České radiokomunikace Praha.

II.4k       Likvidace odpadu  

(1) Nárůst obyvatelstva představuje na straně produkce odpadu na konci návrhového období navýšení 8%
oproti současnému stavu. Nakládání s odpady a jejich likvidace budou prováděny ve správním území v souladu s
obecně závaznou vyhláškou o nakládání s odpady. Svoz tuhého komunálního odpadu je prováděn na řízenou
skládku v Bystřici p. Hostýnem. V případě potřeby umístění zařízení (sběrné nádoby, velkoobjemové kontejnery
apod.)  pro shromažďování a sběr  odpadů,  lze využít  plochy VD a VZ; shromažďování odpadů  jako přípustná
funkce – viz. kap.  A/I.6b návrhu. V řešeném území není navrhována žádné plocha technické infrastruktury pro
uložení odpadu.

Produkce tuhého komunálního a živnostenského odpadu:
Pozn.: živnostenský odpad
- vesnická zástavba 0,2 – 0,3
- město 0,5 – 0,6

(2) V souladu s Nařízením vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro
období  2015-2024,  kterým  jsou  vymezeny  povinnosti  zajištění  míst  pro  oddělené  soustřeďování  složek
komunálního odpadu, byly v obci navrženy plochy pro zajištění povinnosti ze zákona.

Návrhové plochy: 

KÓD č.
plochy

NÁZEV
LOKALITY

STAV ÚPO – ZMĚNA č. POPIS

VD 5 „Záhumenice“ - soustřeďování odpadů za účelem dalšího využití nebo
odstranění jako přípustné využití (sběrný dvůr, kompostárna
– likvidace biologicky rozložitelného odpadu)

6 „Pod příkopy“ Změna č. 2 dtto.
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typ zástavby počet obyv.
celkem

t/obyv, rok souč. (odhad) t/obyv.rok %
stav 320

3,8
63,23 0,2 12,65 75,88 100

návrh 345 68,17 0,2 13,63 81,81 107,81
nárůst 5,93 7,81

měrné m nožství 
dom ovního odpadu

m nožství živnostenského 
odpadu

kg/obyv., 
týden

domovní x 
souč.

vesnická 
zástavba

Kapacita regulační stanice je dostatečná. Nárůst příkonu představuje na straně dodávky plynu rezervu 42%.

Celkový nárůst spotřeby plynu pro obec Zahnašovice pro bytovou výstavbu a občanskou vybavenost bude na
konci návrhového období 22,25 tis. m3/rok.
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III - Koncepce uspořádání krajiny

III.4l       Zeleň  

(1)  Charakteristickým  vizuálním  znakem  řešeného  území  jsou  extrémně  velké  bloky  zeměděl.  půdy
členěné biotechnickou zelení (prvky ÚSES) s fragmenty liniové a plošné zeleně.  Plochy ZPF zabírají 81% rozlohy
katastrálního  území  a  zahrnují  intenzivně  hospodářsky  využívanou  vysoce kvalitní  bonitní  ornou  půdu.  Lesní
porosty převážně smíšeného charakteru zaujímají 1% rozlohy. Území je ekologicky málo stabilní (KES=0,05) s
narušením přírodních hodnot.

(2) S ohledem na druhový sortiment, funkci a umístění v krajině je zeleň rozdělena:
 - plochy lesní (L) – zeleň na PUPFL
- plochy přírodní (P) – zeleň plnící funkci biocenter ÚSES s převažující ekostabilizační funkci krajiny
-  plochy  krajinné  zeleně  (K)  –  zeleň  doprovodná,  izolační,  biokoridory  ÚSES  umožňující  migraci  
organismů, interakční zeleň
- plochy sídelní zeleně (Z*) - zeleň s produkční schopností (sady, zahrady) na vnějším okraji sídla

Nezastavěné  území  obce  pokrývají  zahrady  a  sady  (3,5%),  lesy  tvořící  s krajinnou  zelení  na  nelesních  a
zemědělských půdách a s trvale travními porosty a ornou půdou charakteristický obraz místa.  ÚP respektuje
plochy  krajinné  zeleně,  zachovává  stávající  systém  cest  v krajině,  respektuje  podmínky  prostupnosti  krajiny.
Stávající plochy zeleně jsou stabilizovány v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití. Navržené plochy
zeleně v rozsahu cca. 50 ha zvyšují hodnotu KES – viz kap. B/I.8a, odst. 5.

(3) Návrhové plochy:
Navržené krajinotvorné opatření je v souladu s Plánem ÚSES (viz kap. B/I.4 část III.4n), Územní studií

dopadů  strategické průmyslové zóny Holešov (kap. B/I.2d, odst.  2) a Programem na obnovu krajiny. Všechny
navržené přírodně  blízké  opatření  tvoří  ucelený funkční  systém ploch  a  liniových  struktur  umožňující  migraci
živočichů,  zadržující  vodu  v krajině,  snižující  rychlost  větru  v otevřené  krajině  (snížení  rizika  větrné  eroze).
Základní kostrou jsou prvky ÚSES, na kterou navazují stávající a navrhované plochy lesa, interakční a doprovodné
zeleně. 

KÓD ČÍSLO STAV ÚPO – ZMĚNA č. ZDŮVODNĚNÍ

L 40, 48, 55 - zalesnění, protierozní opatření, zvýšení biodiverzity

P 41, 42, 63 č. 41 – UPO Zahnašovice biocentra ÚSES – koordinace širších územních vztahů

K 19, 26, 34, 35,
38, 62

č. 26, 34, 35 – UPO
Zahnašovice

biotechnická zeleň (biokoridory ÚSES) – migrace organismů,
koordinace širších územních vztahů

18, 20-25, 27-30,
32, 33, 36, 37 

- doprovodná zeleň podél liniových struktur vodních toků, dopravní
infrastruktury (stromořadí, aleje) 

47, 56-61 - interakční zeleň

17, 31, 46 č. 17, 46 - Změna č. 2 izolační zeleně s hygienickou funkcí

Z* 43 - interakční zeleň na rozhraní zastavěného území a nezastavěné
krajiny

L č. 40, 48, 55
Zalesnění nelesních pozemků je navrženo ve vazbě na stávající remízky či fragmenty lesa s přesností na parcelní
kresbu. Požadavek na zalesnění vyplývá z Územní studie dopadů strategické průmyslové zóny Holešov (viz kap.
B/I.2d, odst. 2) a Rozboru udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Holešov (viz kap. B/I.5). Plocha č.
40 sceluje existující remízky v jeden kompaktní celek. Je situována v mírné terénní depresi a s okolní zelení je
spojena  stávajícími  či  navrhovanými  (K  č.  36,  58)  liniovými  strukturami  krajinné  zeleně  -  výsadbou  je  tak
podporováno  zadržování  vody  v krajině,  realizace  protierozního  opatření  a  přirozeného  krytu  pro  migrující
živočichy.  Hmota  lesa  je  současně  akcentem  křížení  cest  ve  směru  kaple  sv.  Huberta,  tj.  krajinotvorným
opatřením. 
Plocha  č.  48  je  navržena  na  jihovýchodním  okraji  zástavby  v blízkosti  zeměděl.  farmy  s bioplynovou  stanicí
v návaznosti  na existující  pás lesa a biocentrum Medřický z důvodu zachycení přívalových srážek (protierozní
opatření) u paty kopce, umožnění migrační průchodnosti ve směru S-J a řešení krajiny (zapojení hmoty sídla do
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krajiny prostřednictvím zeleně na okraji zástavby). Jak vyplývá z hodnocení stávajícího krajinného rázu, je areál
zem. výroby vnímán negativně.  Z toho důvodu je žádoucí zapojit  a zmírnit  účinky měřítka staveb a vlastního
provozu na své okolí. Plocha č. 48 požadavek na ochranu krajinného rázu naplňuje.
 Plocha č. 55 na jižním okraji území navazuje na remízek a biokoridor ÚSES (RBK 1580-Na Skále - Lipina) na k.ú.
Lechotice. Plocha se nachází pod lokálním horizontem a primárním cílem je retence vody v krajině  a zvýšení
migrační průchodnosti ve směru S-J. S okolní zelení je propojena navrhovanými liniovými prvky (K č. 61). Plocha
č.  55  je  navíc  kompenzačním  opatřením  vyplývajícím  z  Územní  studie  dopadů  SPZ  Holešov  na  území
Zahnašovice,  přičemž  tvar  navrhované  plochy  zalesnění  je  upraven  tak,  aby  byla  vytvořena  provázanost  s
remízkem na k.ú. Lechotice.

P č. 41, 42, 63 – viz kap. B/I.4 část III.4n
Plochy č. 41,42,63 jsou navrhované prvky biocenter ÚSES k realizaci plnící ekostabilizační funkci v krajině. Plocha
č. 41 je řešena ve stávajícím územním plánu a je převzata.

K č. 19, 26, 34, 35, 38, 62 – viz kap. B/I.4 část III.4n
Vymezené plochy liniového charakteru jsou součástí biokoridorů ÚSES zajišťující migraci živočichů. Trasování a
prostorové uspořádání (šířky, délky)  splňují  požadavky na jednotl.  ekotypy,  zohledňují  skutečný stav krajiny a
současně zajišťují provázanost na prvky ÚSES na sousedních katastrálních územích.

K č. 18, 20-25, 27-30, 32, 33, 36, 37
Navržené plochy představují krajinotvorné opatření. Stromy vysázené v pravidelném sponu podél liniových struktur
„umísťují“ existující či navrhované liniové prvky (silnice, komunikace, vodní toky) v krajině tak, že je zapojují do
kontextu sídla a krajiny, přiznávají existenci těchto liniových prvků a určují jejich směr. Ve své duchovní rovině
doplňují existenciální prostor člověka - akcentují jedinečnost místa a spoluvytvářejí pocit domova.
Plochy č. 18, 20, 21 jsou doprovodnou zelení podél Mojeny – vertikála stromořadí zvýrazňuje existenci vodního
toku v krajině, určuje měřítko a člení krajinu. Linie stromořadí zapojuje sídlo do kontextu krajiny.
Plochy č. 22, 23 ukončují budoucí výstavbu (plochy územních rezerv č. 10, 11) při západním okraji obce a tvoří
přechodový článek (budoucího) zastavěného území do krajiny. Současně spoluvytváří pohledovou osu směřující k
areálu sportoviště (hřiště).  
V případě ploch č. 24, 25, 28, 29, 30 se jedná o obnovu stromořadí podél silnice II/438. Plochy č. 32, 33 doprovází
místní silnici ve směru Martinice; plochy č. 36, 37 doprovází navrženou účelovou komunikaci ve směru Žeranovice.
Pro všechny plochy platí shora uvedené.

K č. 47, 56-61
Plochy interakční zeleně jsou vymezeny v souladu s Programem na obnovu krajiny, tj. cílem je posílení ekologické
stability krajiny, zabránit vodní erozi na sklonitých půdách, zabránit větrné erozi realizaci biotechnické zeleně a v
konečném důsledku zvýšení zěměděl.  produkce. Jedná se o liniové pásy propojující dílčí prvky (lesy, remízky,
biocentra, biokoridory), členicí velkohospodářsky obdělávané bloky zeměděl. půdy na menší díly a zadržující vodu
v  krajině.  Trasování  zohledňuje  sklon  terénu  (výsadba  po  vrstevnici),  stávající  liniové  struktury  (existence
účelových komunikací, již založených pásů zeleně) tak, že zeleň souběžně doprovází polní cesty či případně tvoří
protierozní opatření (meze, průlehy, příkopy). 

K č. 17, 31, 46
Plocha č. 31 se navrhuje na jižním okraji zeměděl. farmy a plní funkci izolační – odděluje fyzicky a pohledově
zastavěné území od volné (nezastavěné) krajiny a vizuálně rozbíjí měřítko budov zeměděl. výroby. Areál zeměděl.
výroby je z hlediska ochrany krajinného rázu hodnocen negativně. Cílem je potlačit hmotu staveb při pohledu z
jižního směru a posílit vertikálu věže kostela P. Marie, tj. posílit krajinný ráz. 
Plochy č.  17,  46 jsou řešeny stávajícím územním plánem a jsou převzaty.  Plochy v šíři  80 m jsou navrženy
paralelně s koridorem dopravy pro dálnice D49. Hlavním důvodem vymezení ploch č. 17 a 46 je požadavek na
eliminaci  případných nepříznivých  vlivů  (emise prachu,  hluku,  světelného záření)  z provozu na  dálnici  D49 a
průmyslové  zóny  Holešov  na  obec  Zahnašovice.  Požadavek  vyplývá  z   Územní  studií  dopadů  strategické
průmyslové zóny Holešov. Pás zeleně tak představuje odstínění ploch výroby a tranzitní dopravy od bydlení.

Z* č. 43
Plocha č. 43 je navržena na severozápadním okraji zastavěného území za účelem doplnění vnějšího prstence
zeleně  (sady, zahrady) po obvodu sídla. Cílem je řešení sídla a krajiny jako celku - zapojení sídla do krajiny
prostřednictvím  ovocných  sadů  a  zjemnění  vizuálního  vnímání  zastavěného  území  na  rozhraní  s  volnou
(nezastavěnou) krajinou.

(4)  Významnou  funkci  estetickou  plní  solitéry  či  skupiny  solitérů  (doprovodná  zeleň  prvků  drobné
architektury  či  některých  významných  budov;  zeleň  ve  veřejném  prostranství).  Výsadba  krajinné  zeleně  je
umožněna jako přípustná funkce ve všech plochách s rozdílným způsobem využití - viz.  kap. A/I.6b návrhu.
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(5) Podmínky funkčního využití pro plochy K vychází z definice uvedené ve vyhl. č. 501/2006 Sb. a par. 18
odst.  5  stavebního  zákona.  Z  důvodu  hospodářského  využití  ploch  krajinné  zeleně  (pěstební  a  chovatelská
činnost)  je  stanovena  podmínka  podmíněně  přípustného  využití.  Možnost  realizace  malých  vodních  ploch  je
stanoveno z důvodu zvýšení retence vody v krajině. Umístění drobné architektury v plochách krajinné zeleně jako
přípustná  činnost  je  stanovena  z  důvodu  krajinotvorného  řešení  a  možnosti  vytváření  kulturních  hodnot  v
nezastavěném území.  Jako nepřípustné využití jsou vyloučeny stavby, zařízení a činnosti ohrožující krajinný ráz,
typické znaky krajiny a krajinotvorbu. 

Pozn.:  Podmínky pro využití  ploch K jsou definovány v kap. A/I.6b návrhu, prostorové nároky viz kap. A/I.5a
návrhu.

III.4m     Vodohospodářství  

(1) Řešeným územím ve směru východ-západ protéká vodní tok Ludslávka a Mojena. Území patří  do
povodí řeky Morava. Návrh ÚP stabilizuje stávající vodní  toky a plochy v jejich polohách, jejichž manipulační
pásma  vyplývající  z  ustanovení  zák.  č.  254/2001  Sb.  respektuje.  Žádný  z  vodních  toků  nemá  legislativně
vymezené záplavové území.

(2) Vodní plochy lze umístit v plochách s rozdílným způsobem využití ( stávající/návrhové plochy Z, L, K,
P) jako přípustná funkce.

(3) Návrhové plochy:

KÓD ČÍSLO STAV ÚPO – ZMĚNA č. ZDŮVODNĚNÍ

WT 44, 45 č. 45 – UPO Zahnašovice protierozní opatření, zvýšení biodiverzity

WT č. 44, 45
Navržené vodní plochy jsou kompenzačním opatřením plynoucím ze studie Dopadů SPZ Holešov na sousední
území. Plochy č. 44, 45 jsou vymezeny jako součást biocentra LBC1 Medřický na vodním toku Ludslávky, přičemž
plocha č. 45 je řešena ve stávajícím územním plánu. Účelem je zadržování vody v krajině a vytvoření podmínek ke
zvýšení  ekologické  stability  krajiny.  V korytu  vodního  toku  Ludslávky  je  prokazatelně  potvrzen  výskyt  bobra
evropského. Současně se tak vymezením ploch č. 44, 45 pro stojaté vody navrhuje biotop pro tento ohrožený
živočišný druh.

(4) Podmínky funkčního využití pro plochy WT vychází z definice uvedené ve vyhl. č. 501/2006 Sb. Nad
rámec vyhlášky s odkazem na zák. č. 254/2001 Sb. jsou definovány stavby pro vodní hospodářství jako přípustné
využití v ploše.

Pozn.: Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je definováno v kap.  A/I.6b; plošné nároky viz.
kap. A/I.3b návrhu.

III.4n      Územní systém ekologické stability  

Územní  systém ekologické  stability  je  legislativně  zakotven  v  zák.č.  114/1992  Sb.   v platném znění,
prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. a dalších oborových předpisech. Cílem územního systému ekologické stability
je zejména: 

-  vytvoření ucelené sítě  relativně  ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě  okolí,  ekologicky
méně stabilní krajinu, 

- zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, 
- zachování  či  podpoření  rozmanitosti  původních  biologických druhů  a  jejich  společenstev (bio-

diverzity). 

Návrh  řešení  ÚSES  na  území  obce  Zahnašovice  (obr.  č.  2)  vychází  prvotně  z oborových  koncepcí
příslušného orgánu ochrany přírody - jedná se o Koncepci nadregionálních a regionálních prvků ÚSES (nadmístní
prvky USES), na lokální úrovni pak o generely USES promítnuté do Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny
Zlínského  kraje  (2005,  tj.  sjednocené  Okresní  generely  USES).  Vymezení  ÚSES  v ÚP  Zahnašovice  bylo
provedeno nad katastrální mapou a s respektováním několika zásad. Jedná se zejména o propojení lokálního
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ÚSES na  nadmístní  prvky  USES,  maximální  využití  stávající  kostry  ekologické  stability,  snahu  o  dodržování
návaznosti  na  již  vymezené prvky  ÚSES v rámci  sousedních  obcí,  reprezentativnost  navržených  biocenter  a
biokoridorů z hlediska rozmístění a velikosti a dodržování minimálních prostorových parametrů prvků ÚSES. Pro
návrh místního ÚSES bylo využito principu vytváření ucelených větví ÚSES, skládajících se z logicky na sebe
navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů. Každá jednotlivá větev
místního ÚSES reprezentuje určité soubory shodných či podobných stanovišť a na ně vázaných společenstev a
zároveň  navazuje,  alespoň  jednostranně,  na  jinou  větev  místního  (příp.  regionálního)  ÚSES  stejného  nebo
příbuzného charakteru. 

Trasy ÚSES jsou vedeny v souladu s oborovými dokumenty, migračními trasami bioty a skutečným stavem
krajiny.  Návrh řešení se snaží v maximální míře redukovat střety vedení technických zařízení s trasami prvků
ÚSES a to kolmým křížením. Tyto střety je v případě rekonstrukcí cest či mostů třeba řešit technickými opatřeními
v rámci přípravy stavby. U všech prvků ÚSES dochází k úpravě jejich velikosti a tvaru na základě parcelace KN a
stavu v terénu. ÚSES je dle segmentů charakterizován jako existující a chybějící. Chybějící segmenty je z důvodu
funkčnosti nutné založit, doplnit společenstvy s geograficky původními druhy dřevin a rozptýlenou výsadbou zeleně
s geograficky původním travním porostem.

Územním plánem jsou integrálně  provázány prvky ÚSES a stávající  i  navrhované prvky zeleně.  Tato
základní síť  by měla plnit  funkci kostry ekologické stability,  na níž by měla být postupně  navázána další  dílčí
opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny. Realizace navržených opatření bude mít i kladný vliv
na krajinný ráz. Prvky ÚSES a významné krajinné prvky ze zákona, spolu s navrženými regulativy funkčního
a prostorového uspořádání, odrážejícími podmínky a nároky řešeného území, stabilizují  a dále rozvíjí  hodnoty
přírody a krajiny. Právě s cílem stabilizování a zajištění dalšího rozvoje výše uvedených hodnot jsou tyto prvky
nezastavitelnými, případně i veřejně prospěšné (v místech křížení ÚSES s jinými záměry).

(1) Nadregionální ÚSES

Do katastrálního území Zahnašovice nezasahuje nadregionální úroveň ÚSES. 

(2) Regionální ÚSES

Řešené území na společné hranici s k.ú. Žeranovice je dotčené regionálním biokoridorem ÚSES 1580-Na
skále - Lipina.  Jedná se o větev ÚSES lesního typu, která prochází jihovýchodním okrajem katastru ve směru vý-
chod - západ a propojuje nadregionální biocentra NRBC 96-Kostelecké polesí (region Holešov) a NRBC 94-Buch-
lovské lesy (region Uherské Hradiště). Jsou vytvořeny podmínky pro část vloženého lokálního biocentra Doubravy
(plocha č. 42) . Ekotypově se jedná o lesní autochtonní dřeviny. Jedná se o veřejně prospěšné opatření (kód VPO
- PU 158), pro které veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění vyplývá ze ZÚR ZK.

N Á V R H   C H Y B Ě J Í C Í C H   P R V K Ů   Ú S E S – Z A L O Ž E N Í   P R V K Ů   Ú S E S 
chybějící části 

Označení a název lokality
podmínka pro využití

Aktuální stav Charakteristika lokality, návrh opatření,
případné podmínky pro využití lokality

Výměr
a v ha 

P č. 42 návrhová část vloženého
biocentra  Doubravy k
založení

orná půda lesní doubrava na sedimentech (v lese použít
stanovištně odpovídající dřeviny dřeviny olše,
topol); založit biocentrum výsadbou zeleně dle
příslušného STG 

1,65

(3) Lokální ÚSES
(3.1)  Lokální ÚSES byl vymezen dle Sjednoceného okresního generelu ÚSES, resp. dle ÚAP ORP

Holešov a výsledků vlastního šetření. Koncepční řešení vycházející ze směrodatných podkladů bylo respektováno
v celém rozsahu, došlo převážně  k upřesnění vymezení prvků  ÚSES (dle katastrální mapy), a jejich doplnění
s ohledem na prostorové parametry a aktuální stav krajiny. 

(3.2) Lokální ÚSES je v rámci řešeného území koncipován do jediného reprezentativního stanovištního
typu – nivní ÚSES. Osou této větve USES je potok Ludslávka s břehovými porosty, jehož součástí jsou biocentra
nivního typu LBC 1 Medřický (k.ú. Zahnašovice) a LBC2 U Lechotské (z větší části na k.ú. Martinice u Holešova)
propojené biokoridorem LBK2. Kontaktním biokoridorem LBK3 je pak biocentrum LBC2 U Lechotské propojeno
s biocentrem LBC3 Doubravy. Všechny biokoridory jsou ekotypově  vázány na biocentra jež propojují.  Z tohoto
důvodu je důležité zachovat jejich přirozený charakter. Byla zajištěna návaznost na sousední katastrální území
Ludslavice, Martinice u Holešova – viz výkres č. B/II.2.
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Obr. 2 - USES Zahnašovice
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N Á V R H   C H Y B Ě J Í C Í C H   P R V K Ů   Ú S E S – Z A L O Ž E N Í   P R V K Ů   Ú S E S 
chybějící části 

Označení a název lokality
podmínka pro využití

Aktuální stav Charakteristika lokality, návrh
opatření, případné podmínky pro

využití lokality

Výměra
v ha 

WT č.
44, 45

LBC 1 „Medřický“ porosty charakteru měkkého
a tvrdého luhu, vodní plochy,
krajinná zeleň, břehové
porosty

návrhová část lokálního biocentra k
založení - stojatá vodní plocha

2,08

P č. 41 LBC 2 „U Lechotské“ orná půda návrhová část biocentra k založení 1,02

K č. 26,
19, 34

LBK 1 „Luslávka“ orná půda, břehové porosty návrhová část biokoridoru k
založení - 1375 m  ve směru
Ludslavice 

K č. 35,
62

LBK 2 „Luslávka“ orná půda, břehové porosty návrhová část biokoridoru k
založení - 1350 m na řešeném
území

K č. 38 LBK 3 „Doubravy“ orná půda návrhová část biokoridoru k
založení - 150 m na řešeném
území

(4) Základní charakteristika prvků ÚSES je uvedena v následující tabulce:

Typ a název prvku ÚSES – cílový charakter společenstva a opatření 

Lokální biocentrum (k.ú. Zahnašovice), LBC1 Medřický - nivní biocentrum na sedimentech – břehové porosty
s původní dřevinnou skladbou, keřová společenstva, TTP, stojaté vody (použít stanovištně odpovídající dřeviny
– olše, topol, vrba); doplnit biocentrum vodními plochami a výsadbou zeleně dle příslušné STG

Lokální biocentrum (k.ú. Zahnašovice, k.ú. Martinice u Holešova, k.ú. Žeranovice), LBC2 U Lechotské – nivní
biocentrum na  sedimentech  –  břehové  porosty  s původní  dřevinnou  skladbou,  keřová  společenstva,  TTP
(použít stanovištně odpovídající dřeviny – olše, topol, vrba); založit biocentrum výsadbou zeleně dle příslušné
STG

Typ a název prvku ÚSES, délka – cílový charakter společenstva a opatření

Lokální biokoridor (k.ú. Zahnašovice, k.ú. Ludslavice),  LBK1  – nivní biokoridor na sedimentech - břehové
porosty s původní dřevinnou skladbou, keřová společenstva, TTP (použít stanovištně odpovídající dřeviny –
olše, topol, vrba); doplnit chybějící segmenty biokoridoru výsadbou dle příslušně STG

Lokální biokoridor (k.ú. Zahnašovice, k.ú. Martinice u Holešova),  LBK2  – nivní biokoridor na sedimentech -
břehové porosty s původní dřevinnou skladbou, keřová společenstva, TTP (použít stanovištně odpovídající
dřeviny – olše, topol, vrba); doplnit chybějící segmenty biokoridoru výsadbou dle příslušně STG, v ohbí
Ludslávky vytvořit drobné tůně

Lokální biokoridor,  LBK3 (k.ú. Zahnašovice, k.ú. Žeranovice) - lesní biokoridor na sedimentech, keřová
společenstva, TTP (použít stanovištně odpovídající dřeviny – olše, topol); založit biokoridor výsadbou zeleně
dle příslušné STG

(5) Podmínky funkčního využití pro plochy P vychází z definice uvedené ve vyhl. č. 501/2006 Sb. a par.
18 odst.  5 stavebního zákona. Nad rámec vyhlášky je z důvodu retence vody v území jako přípustné využití
umožněna realizace malých vodních ploch; drobné stavby jsou umožněny z důvodu krajinotvorby (pomník, socha),
příp. vzdělávání (informační tabule).
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IV - Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně vyloučení
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona

(1) S ohledem na charakter obce bylo zastavěné území obce vymezeno jako stávající plochy smíšené
obytné (SO). Jedná se o plochy, jejichž hlavní funkcí je bydlení v rodinných domech. Tuto hlavní funkci  je možno
doplnit  jinými činnostmi (podnikatelskými aktivitami), které  nenarušují hlavní činnost – tj. bydlení. Vždy se však
jedná o doplňkovou činnost,  nikoliv  o  činnost  samostatnou bez bydlení.  Smyslem vymezení  těchto  ploch  je
umožnit vedle bydlení  i  další nerušící a neobtěžující činnosti. V jižní části katastrálního území a v jižní části obce
jsou vymezeny plochy smíšené obytné vesnické (SO.3). Tyto plochy byly vymezeny vzhledem k tomu, že vedle
bydlení zde existuje i   hospodářská složka (chovatelství, zeměděl. činnost).

(2) Stanovení podmínek jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006
Sb.,  o obecných požadavcích na využívání  území,  ve znění  pozdějších  předpisů.  Podmínky pro využití  ploch
s rozdílným způsobem využití včetně jejich regulace a podmínek ochrany krajinného rázu jsou uvedeny v kapitole
A/I.6  návrhu.  Je  stanoveno  hlavní,  přípustné,  podmíněně  přípustné  využití  a  nepřípustné  využití  (vzájemně
neslučitelné)  pro  jednotlivé  plochy  a  současně  jsou  definovány  i  použité  pojmy.   Podmínky  pro  využití
zastavitelných ploch č.  1-3, 5-9, 12-16, 49, 50, 54, 64-66  a návrhové plochy č. 67 zohledňují převážně limity v
území, hodnoty, charakter zástavby a rozvoj výstavby. Další zdůvodnění nastavených podmínek pro využití ploch
vychází z požadavků zadání, koncepce rozvoje obce a urbanistické koncepce definované a odůvodňované v kap.
A/I.2, A/I.3 návrhu, kap. B/I.3 a B/I.4.

(3) Podmínky pro plochy výroby – průmyslová zóna (V) zohledňují její umístění jako součást SPZ Holešov
vymezené ZUR ZK na místě původního letiště Holešov a zahrnují katastrální území Holešov, Třebětice, Všetuly a
Zahnašovice. V Územním plánu Holešov (s účinností od 19.3.2016) byly pro SPZ Holešov na území k.ú. Holešov a
Všetuly vymezeny  plochy výroby a skladování – průmyslová zóna (V). Pro tyto plochy byly  stanoveny podmínky
využití  dle jednání  zástupců  MěÚ Holešov a Krajského úřadu Zlínského kraje,  odboru územního plánování  a
stavebního řádu, odd. územního plánování dne 13.2.2013. V zápisu z jednání je uvedeno: „Předmětem jednání
byla konzultace ke způsobu zapracování „Průmyslové zóny letiště Holešov“ do návrhu nového územního plánu
Holešova. Jelikož se však daná problematika dotýká i částí území obcí Třebětice a Zahnašovice, které jsou ve
správním území ORP Holešov, tedy v kompetenci stejného úřadu územního plánování, týkají se následující závěry
i územně plánovací činnosti na těchto územích.“  Při zpracování návrhu Územního plánu Zahnašovice (návrh pro
společné jednání) určený zastupitel obce (starosta obce) Zahnašovice  nesouhlasil  se  zapracováním  podmínek
pro  strategickou  plochu  pro  výrobu   Letiště-Holešov  do  návrhu  Územního  plánu  Zahnašovice,  tak  jak  byly
stanoveny v Územním plánu Holešov (v souladu s jednáním ze dne 13.2.2013). Vzhledem k tomu, že se jedná o
plochu nadmístního  významu vymezenou  v ZÚR ZK  a  nutnosti  koordinace  podmínek  v tomto  území  vyvolal
pořizovatel  jednání u nadřízeného orgánu -  Krajského  úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu,  odd.  územního plánování   za  účasti  určeného zastupitele  obce,  projektanta  a  pořizovatele.
Jednání se uskutečnilo 23.5.2016. Určený zastupitel  měl  k podmínkám využití plochy průmyslové zóny vymezené
na k. ú.  Zahnašovice  připomínky, které byly na místě  projednány. Výsledkem jednání byly následující požadavky
určeného zastupitele:

‐ nesouhlasil se skladováním uvedeným v názvu plochy a hlavním využitím, požadoval vypustit
‐ souhlasil s doplněním do přípustného využití – související skladování

‐ nesouhlasil s uvedením nepřípustných činností: činnosti, které mohou ohrozit povrchové a podzemní vody
(ochrana podzemních a povrchových vod je řešena stavebním zákonem a zákonem o vodách), požadoval
vypustit

‐ požadoval do nepřípustného využití doplnit: kanalizace průmyslově znečištěných odpadních vod
S ostatními podmínkami využití uvedenými v Územním plánu Holešov  určený zastupitel (starosta obce)  souhlasil.
Možnost zařadit do  nepřípustného využití -  kanalizace průmyslově znečištěných odpadních vod přislíbil krajský
úřad  prověřit.  Z jednání   23.5.2016  byl  pořízen  zápis,  který  je  součástí  spisu  pořizování  Územního  plánu
Zahnašovice.  Krajský  úřad  Zlínského  kraje,  odbor  územního  plánování  a  stavebního  řádu,  odd.  územního
plánování  prověřil  požadavek  obce   a  písemností  ze  dne  27.5.2016  č.j.  KUZL  37431/2016   konstatoval,  že
kanalizace průmyslově znečištěných odpadních vod zařadit do nepřípustných činností plochy výroby  v  územním
plánu nelze. Určený zastupitel (starosta obce) nesouhlasil s vyjádřením KU ZK a požadoval do  nepřípustných
činností pro plochy výroby – průmyslová zóna (V) doplnit : 
- „prvotní zpracování surovin“
- „Samostatná kanalizace průmyslově  znečištěných odpadních vod, včetně  staveb a zařízení k jímání a
manipulaci s takto znečištěnými vodami“ – čímž je míněna infrastruktura sloužící k nakládání s odpadními vo-
dami, jež není možno (v souladu se stávajícím platným kanalizačním řádem průmyslové zóny Holešov) vypouštět
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do stávající splaškové kanalizace průmyslové zóny Holešov. Cílem je zamezení realizace a provozu zařízení pro-
dukující takto znečištěné odpadní vody. Produkce takto znečištěných odpadních vod by stejně jako provoz kana-
lizace ohrožovala povrchové a podzemní vody.
Požadavek určeného zastupitele byl do návrhu Územního plánu Zahnašovice pro společné jednání do  podmínek
nepřípustného využití ploch průmyslové výroby – průmyslová zóna (V) doplněn. 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánu vydal jako nad-
řízený orgán dne 06.12.2016 čj. KUZL73917/2016 (dle § 50 odst. 2 stavebního zákona) nesouhlasné stanovisko  i
k podmínkám využití  ploch výroby - průmyslová zóna (V). Konečné znění podmínek těchto ploch bylo  zapra-
cováno do návrhu územního plánu pro veřejné projednání dle výsledků jednání pořizovatele a určeného zastupite-
le  s   krajským úřadem ze  dne  07.02.2017  a  sdělení  vydaného  Krajským úřadem Zlínského  kraje,  odborem
územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánování ze dne 17.02.2017 čj. KUZL 13381/2017.(Kraj-
ský  úřad souhlasil  s nepřípustným využitím:-  provozy a  zařízení  produkující  odpadní  vody,  které  není  možno
v souladu s platným kanalizačním řádem průmyslové zóny vypouštět do kanalizace průmyslové zóny a doplněním
podmíněně přípustného využit:- samostatné skladování po realizaci D49).

(4) V plochách zahrad a sadů  (Z*) je vyloučená výstavba kromě  drobných souvisejících staveb (např.
skleníky, sklepy, sklady nářadí, včelíny, stodoly, stavby pro chov drobných hospodářských, altány) a to z důvodu
požadavku na zachování produkční funkce a krajinotvorné řešení – viz kap. A/I.6b návrhu. Velikost podmíněně
přípustných staveb je stanovena v rozsahu do  50 m2  zastavěné plochy s ohledem na existující stavby stodol.

(5) V plochách zemědělských (Z) je přípustné využití staveb pro zajištění zemědělské produkce do 300 m2

zastavěné plochy z důvodu umožnění sezónního ustájení dobytka, uskladnění balíkovaného sena apod. Velikost je
omezena tak, aby v krajině nevznikaly objemově rozlehlé stavby s nepřijatelným měřítkem.

(6) V rámci ploch nezastavěného území je definován okruh staveb a opatření dle § 18, odst. 5 stavebního
zákona,  které  lze  v jednotlivých  plochách  nezastavěného  území  při  splnění  podmínek  prostorové  regulace
umisťovat  (resp.  jsou  výslovně  vyloučeny  některé  stavby  a  opatření  dle  §  18,  odst.  5  stavebního  zákona).
Vymezení staveb a opatření bylo činěno s ohledem na koncepci uspořádání krajiny a charakter nezastavěného
území. Prostorová regulace u staveb pro zemědělství a lesnictví dává rámec pro umisťování staveb a opatření,
které  nemohou  výrazněji  zasáhnout  např.  do  krajinného  rázu  (každý  konkrétní  případ  bude  posuzován  dále
v navazujících řízeních).

(7)  Z důvodu  jednotné  aplikace  při  uplatňování  územního  plánu  byl  v  textové  části  územního  plánu
v kapitole  A/I.6b  definován obsah požitých pojmů. Tyto pojmy byly definovány s ohledem na hodnoty v řešeném
území a stanovenou koncepci.

V - Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření

(1) Jako veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění jsou navrženy:
- DS1 (ZÚR) – dálnice D49 – záměr ze ZUR ZK
-  DS2 – účelová komunikace – průchodnost krajinou ve směru východ – západ a využití rekreačního  
potenciálu podél vodního toku Mojena a Ludslávka
- DS3 – místní a účelová komunikace – dopravní obsluha plochy č. 5
- DS4 -  účelová komunikace – mimoúrovňové křížení dálnice D49 (podchod)
- DS6 -  účelová komunikace – prostupnost zastavěným územím
- T1 – místní vodovod – rozšíření vodovodní sítě

U shora  uvedených staveb s  označením DS1-DS4,  DS6 převládá veřejný  zájem,  kterým je  dopravní
obsluha či prostupnost území pro různé formy dopravy (automobilová, pěší, cyklistická). Ve všech případech se
jedná o liniové stavby dopravní infrastruktury nadmístního či místního významu. Veřejný zájem v případě stavby s
označením T1 spočívá v zásobování obce Ludslavice pitnou vodou, pro kterou se navrhuje v souladu  PRVK ZK
rozšíření vodovodní sítě. Jedná se o stavbu technické infrastruktury liniového charakteru s přesahem na sousední
území. Vymezením veřejně  prospěšných staveb je sledována možnost zajištění územních podmínek pro daný
účel. Možnost vyvlastnění vyplývá z §170, odst. 1, 2 stavebního zákona.

(2) Jako veřejně prospěšné opatření s možností vyvlastnění jsou navrženy:
- BC1 – biocentrum ÚSES
- BC2 – biocentrum ÚSES
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- BC3 (ZÚR) – biocentrum ÚSES – záměr ze ZUR ZK
- BK1 – biokoridor ÚSES
- BK2 – biokoridor ÚSES
- BK3 – biokoridor ÚSES
- K1 – izolační zeleň

Veřejným zájem v případě shora uvedených záměrů je založení prvků ÚSES (migrace organismů), příp.
ochrana zastavěného území před účinky tranzitní dopravy. Možnost vyvlastnění vyplývá z §170, odst. 1 stavebního
zákona.

VI - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie  

Podmínka zpracování územní studie nebyla stanovena, neboť ve vztahu k rozsahu a umístění zastavi-
telných ploch v řešeném území nebyla shledána potřeba.

VII - Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,
vč. podmínek pro jejich prověření

(1) Navržené plochy územních rezerv č. 10, 11 navazují na zastavěné území obce a sice přímo na histo-
rické jádro – viz příloha č. 5. Tyto plochy byly řešeny již ve stávajícím ÚPO a jsou převzaty do návrhu jako výhled s
ohledem na dostatečné kapacity ploch pro bydlení. Využití ploch č. 10, 11 souvisejí s rozvojem urbanistické struk-
tury a vymezením plochy č. 15 – viz kap. B/I.4, část II.4e.

(2) Územní plná stanovuje podmínku prověření využití ploch v návaznosti na náves právě z důvodu roz-
voje uliční sítě. S ohledem na urbanistickou kvalitu okolní zástavby a především hist.  jádra obce je žádoucí, aby
zástavba v plochách č. 10, 11 měla souvislou jednotnou stavební čáru, s okapovou orientací vlastních staveb do
ulice, s jednotnou výškovou hladinou a orientací vstupu / vjezdu.

B/I.5 Vyhodnocení řešení ve vztahu k výsledkům rozboru udržitelného rozvoje 
území

(1) Z RURU pro správní obvod ORP Holešov vyplývají pro obec Zahnašovice k řešení následující střety a 
problémy:
- zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje
- stacionární zdroj znečištění
- silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území
- nízká hodnota KES
- nízká občanská vybavenost
- nízká míra zaměstnanosti

(2) V návrhu územního plánu byly požadavky z RURU vyhodnoceny a zapracovány následovně:
● Obec je zásobována pitnou vodou z SV Holešov a evidovaný zdroj vody v areálu zem. farmy není k zá-
sobování vodou pro zástavbu využíván. Slouží výhradně pro areál farmy a nepředstavuje riziko kontamina-
ce.
● Za zdroj znečištění ovzduší lze považovat plochy výroby a silniční dopravy. V případě dopravy – viz
informace níže.  V  případě  využití  SPZ Holešov –  konkrétní  záměry  budou posouzeny  v  navazujících
řízeních.
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● Tranzitní doprava z provozu na silnici II/438 bude přenesena na dálnici D49, čímž se sníží dopravní in-
tenzita průjezdem obcí a emise COx v zastavěném území. V souvislosti s koridorem dopravy byla navrže-
ny plochy izolační zeleně č. 17, 46.
● Byla řešena zeleň v krajině. Navržené opatření představuje navýšení KES z hodnoty 0,05 na 0,23 – viz
kap. B/I.8a, odst. 5
● Plochy lokálního občanského vybavení byly stabilizovány. Obec leží ve spádové oblasti města Holešov a
nadále bude využívat jeho občanské vybavení.
●  Existence obce byla v minulosti spojena s primární výrobou (zemědělství), která poskytovala dostatek
pracovních příležitostí. Stávající plochy výroby (V, VZ) byly stabilizovány. Plochy SPZ Holešov byly do ÚP
převzaty z ÚPO Zahnašovice. Dále byly vytvořeny podmínky pro lokální zaměstnanost (podnikatelské zá-
měry) vymezením plochy drobné výroby na východním okraji obce. Nevýrobní služby je možno situovat ve
stávajících a navrhovaných plochách SO, SO.3, O jako přípustné využití.

(3) Dle vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje je obec zařazena do kategorie 3b (nevyvážené územní
 podmínky). Z rozboru udržitelného rozvoje území ÚAP vyplynulo, že nejvíc je potřeba posílit především přírodní a
sociodemografický pilíř.

(3.1) Přírodní pilíř – hodnocen záporně 

Mezi slabé stránky, které ovlivnily vyhodnocení environmentálního pilíře, patří  zejména nízká lesnatost
(praktický bezlesí), vysoký podíl  ploch ZPF a nízký stupeň  ekologické stability krajiny. Územní plán stabilizuje
prvky ÚSES, chybějící navrhuje k doplnění. Navrženo je celkem cca. 52,2 ha přírodně blízkých opatření, v jejichž
důsledku se navyšuje KES. Zeleň je přípustná funkce ve všech plochách s rozdílným způsobem využití – viz kap.
A/I.6b návrhu. Návrhem ÚP tak vzniká předpoklad pro posílení biodiverzity v území. 

(3.2) Ekonomický pilíř – hodnocen kladně

V důsledku nízké úrovně lokální zaměstnanosti (míra nezaměstnanosti v r. 2011 dosahovala 9,6%), pra-
covních příležitostí, vyjíždí za prací mimo hranice obce 92% obyvatel. Vzhledem k souč. tendencím hospodářství,
agrotechnickým postupům není pravděpodobné, že bude vytvořena uspokojivá nabídka pracovních příležitostí na
lokální úrovni. Plochy strategické průmyslové zóny Holešov jsou nevyužité a čekají na naplnění. Plochy areálu ze-
měděl. farmy, služby byly stabilizovány. Byly vytvořeny podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit v ploše drobné
výroby. Negativně byly hodnoceny předpoklady pro rekreaci. Rekreace zůstane nadále  krátkodobého charakteru
pro místní obyvatelstvo a je spatřována v řešení krajiny (výsadba stromořadí, alejí, zalesnění, realizace vodní ná-
drže, cyklostezek).

(3.3) Sociodemografický pilíř – hodnocen záporně.

Hlavním cílem je zatraktivnění obytného prostředí pro obyvatele, který je spatřován ve výsadbě zeleně a
realizaci veřejného prostranství a dostatečné nabídky ploch pro bydlení.

(3.4) Návrh územního plánu Zahnašovice řeší urbanistickou strukturu, dopravní obsluhu návrhových ploch
a organizaci krajiny při zachování vnějšího obrazu sídla z dálkových pohledů.  Návrhem územního plánu jsou
vytvořený předpoklady pro snížení problémů  vytyčených v Rozborech udržitelného rozvoje  území ORP
Holešov (řešitelné územním plánem) a jsou vytvořeny podmínky k posilování všech třech pilířů, čímž je
naplňován požadavek na udržitelný rozvoj obce.

B/I.6 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch

(1) Zastavěné území je vymezeno na základě aktuálních mapových podkladů a průzkumů v terénu k datu 
01. 02. 2016 a je znázorněno v grafické části dokumentace.

(2) Demografická analýza – pro obec Zahnašovice:
Statistické údaje: Veřejné databáze ČSÚ 
V letech 1994 – 2014 realizováno (dokončeno) 17 bytových jednotek tj. dle charakteru obce uvažováno
jako 25 rodinných domů (dále jen „RD“)
● Z toho vyplývá: 0,85 dokončených RD / 1 rok 
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Počet obyvatel v r. 1994: 335
Počet obyvatel v r. 2014: 320
● Z toho vyplývá úbytek 0,75 obyvatel / 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 2014 obsazenost: 2,5 obyvatele / 1RD
● V roce 2011 z celkového počtu domů 128 bj bylo 16,4% neobydlených (21 bj).

Závěr:
V obci  Zahnašovice vlivem negativní migrace dochází k úbytku stálých obyvatel v rozsahu cca. 1obyv. / 
rok, což na straně bydlení při nárůstu cca. 1 RD / rok a obsazenosti 2,5 obyv. / bj znamená, že se vznikem 
1 bytové jednotky / 1 rok ubude 1 obyvatel. Příčinou je stárnutí obyvatelstva (nízká natalita) a ekonomická 
migrace (odchod za prací). 

(3) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

(metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje, srpen 2008, 
Ing. arch. Eva Rozehnalová s využitím materiálů Ing. Sklenáře a Ing. Severy):

Obecně k metodice:
(citováno z metodického pokynu MMR a ÚÚR, 2008, kráceno)

Územní  plán  vymezuje  dostatečné  množství  zastavitelných  ploch  tehdy,  když  lze  aktuální  rozvojové
záměry vhodně umístit (tj. aktuální požadavky na změny území uspokojit) v těchto zastavitelných plochách. Přitom
je však nutno uvažovat i s přiměřenou rezervou. Cílem tak není dosažení přesné rovnováhy potřeby a nabídky,
protože tím by mohlo docházet k prudkému nárůstu cen pozemků.  Nabídka musí být vždy o něco vyšší než
poptávka,  avšak  je  nutno  se  vyvarovat  v  tomto  případě  i  nežádoucích  extrémů.  Ve  vyhodnocení  je  nutno
porovnávat vždy nabídku a poptávku zastavitelných ploch pro jeden účel.

Vymezení další zastavitelné plochy podle § 55 odst. 3 stavebního zákona (v souladu s novelou stavebního
zákona č. 350/2012 Sb.: § 55 odst. 4 stavebního zákona) a podle § 53 odst. 5 d) stavebního zákona (v souladu s
novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb.: § 53 odst. 5 f) stavebního zákona):

● Plochy pro bydlení 
V platném ÚPO Zahnašovice byly vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení, které nejsou využity pro daný

účel a jejichž rozsah je:
Zastavitelná plocha B1 …………………………0,04ha …... v ÚP součást zastavěného území
Zastavitelná plocha B2 …………………………0,03ha …... v ÚP součást zastavěného území
Zastavitelná plocha B3  ……………………....0,49ha ….... v ÚP součást zastavěného území
Zastavitelná plocha B4  ……………………....0,78ha ….... 0,12ha využito; převzato do návrhu ÚP - plochy 

    č. 1, 2
Zastavitelná plocha B5 …………………………0,88ha …..... nevyužito; převzato s úpravou do návrhu ÚP - 

      plocha č. 1, 2
Zastavitelná plocha B6  ……………………....0,16ha ….....v ÚP součást zastavěného území
Zastavitelná plocha B7  ……………………....0,19ha …..... v ÚP součást zastavěného území
Zastavitelná plocha B8 ……………………....1,0ha …..... nevyužito

Celkem v ÚPO Zahnašovice vymezeno zastavitelných ploch pro bydlení .... 3,57 ha
Doposud nevyužitých       ..... 2,09 ha
Z toho převzato do návrhu ÚP       .... 1,36 ha
(údaj po odečtení již zastavěných ploch, zahrnutí proluk do zastavěného území)

● Plochy pro výrobu
V platném ÚPO Zahnašovice byly vymezeny zastavitelné plochy pro výrobu, které nejsou využity pro daný 
účel a jejichž rozsah je:
Zastavitelná plocha Vpz1 ……………………… 56,36 ha …... 0,35ha využito; převzato do návrhu ÚP - 

součást SPZ Holešov, plochy č. 8, 9
Zastavitelná plocha Vs1 ……………………… 0,29 ha …... nevyužito; převzato do návrhu ÚP – plocha č. 6

Celkem v ÚPO Zahnašovice vymezeno zastavitelných ploch pro výrobu  ….. 56,65 ha
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Doposud nevyužitých       ..... 50,38 ha
Z toho převzato do návrhu ÚP      ….. 50,38 ha
(údaj po odečtení již zastavěných ploch, zahrnutí proluk do zastavěného území)

(4) potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení
Potřeba nových bytových jednotek souvisí s demografickým vývojem (přirozená migrace), migrací
obyvatelstva (vynucená migrace z důvodu ekonomických, sociálních, náboženských, válečných), opotře-
bovaností bytového fondu, nabídkou pracovních příležitostí, úrovní občanského vybavení, kvalitou životní-
ho prostředí. Demografická prognóza ČR je negativní, její vývoj není ovšem lineární – do výpočtu vstupuje 
velké množství nejistot. V okrese Kroměříž bylo evidováno ke dni 31.12.2014 celkem 1071 cizinců, v obci 
Zahnašovice není evidován žádný obyv. s cizí státní příslušností.

 ● Opotřebovanost bytového fondu
Dle evidence ČSÚ jsou RD v obci Zahnašovice dle konstrukce převážně zděné.
- průměrná životnost dle vyhl.  č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhl. k zák. č. 151/1997Sb., o oceňování majetku 
pro zděné RD je 100let

Počet  domů Období výstavby Průměrné stáří
1919 1920-

1970
1971-1980 1981-1990 1991-2001 2002-

2011
128 12 39 17 12 12 15 47,2

Obnova bytového fondu ….................................................128 RD/50let

● 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, předpokládanému zájmu žadatelů o byt a převládajícímu způsobu života 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 vč. plochy veřejného prostranství

● Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
Návrh ploch pro bydlení v RD v zóně bydlení............ 16 x 0,15 = 2,4ha
Rezerva 10%.............................................................. 0,1 x 2,4 = 0,24ha
(rezerva stanovena s ohledem na malé měřítko obce – spekulace s pozemky) 
Potřeba ploch pro bydlení celkem............................................. 2,64ha

Počet objektů bydlení (návrh):

č. plochy Popis plochy  ha/1RD
Výměra

plochy (ha)
Počet RD

Počet
bytových

domů

Počet
bytových
jednotek

Obsazenost
obyv. / 1RD

Počet obyv.
(zaokrouhleno

nahoru)
1 SO.3 0,15- 0,25 0,23 2

2,5

5

2 0,52 3 8

3 0,61 4 10

celkem 1,36 9 23

Závěr: 
ÚPO Zahnašovice rozsah nevyužitých zastavitelných ploch 2,09 ha
Potřeba zastavitelných ploch odhad  2,64 ha
Návrh ÚP Zahnašovice rozsah zastavitelných ploch 1,36 ha

rozsah územních rezerv 1,99 ha

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení dle odhadu na základě předchozí dynamiky vývoje je stanovena
na 2,64 ha (dle RURÚ 1,84 ha). V návrhu ÚP Zahnašovice je vymezeno 1,36 ha zastavitelných ploch a 1,99 ha
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územních rezerv, tj. teoreticky cca. 3,4 ha ploch pro bydlení. Byly vyhodnoceny zastavitelné plochy vč. výhledů ze
stávající ÚPO Zahnašovice s tím, že z celkového rozsahu nevyužitých zastavitelných ploch 2,09 ha do návrhu ÚP
bylo převzato 1,36 ha zastavitelných ploch. Časová platnost územního plánu je dlouhodobá. V návrhovém období
ÚP Zahnašovice je uvažováno s 9 bytovými jednotkami, což představuje teoretický přírůstek cca. 23 obyvatel.
Dalších 12 bytových jednotek (30 obyv.) připadá na územích rezervy. Navržená bilance odpovídá za předpokladu
pokračování trendu negativní migrace z let  1992 – 2013 návrhovému období 11 let  a dohromady s plochami
územních rezerv představuje dostatečnou územní kapacitu pro bytovou výstavbu.

(5) potřeba nových zastavitelných ploch pro výrobu
Z celkového rozsahu 56,65 ha zastavitelných ploch pro výrobu v ÚPO Zahnašovice je využito 0,35 ha pro

svůj  účel  jako součást  plochy SPZ Holešov;  50,38  ha je  převzato  do návrhu ÚP.  Plošný rozdíl  je  způsoben
rozsahem vymezení ploch v ÚPO Zahnašovice oproti rozsahu v ÚP (v ÚPO je území výroby plošně vymezeno k
OP koridoru dopravy pro D49; v ÚP je vymezeno k realizované místní komunikaci, která je jižní hranicí rozvoje
SPZ Holešov).  V návrhu ÚP je pro výrobu celkem vymezeno 52,63 ha zastavitelných ploch, z nichž připadá:

- plochy pro drobnou výrobu (VD) ..... 1,74 ha
- plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ)  ….. 0,3 ha
- plochy výroby – průmyslová zóna  – součást SPZ Holešov (V) …. 50,09 ha

Z důvodu nevyužití SPZ Holešov (zóna nenaplněna od svého vzniku, tj. od r. 2009), představují navržené
plochy výroby dostatečnou kapacitu z hlediska regionálního měřítka. Lokální potřeby jsou uspokojeny vymezením
ploch  VD,  VZ.  Potřeba  dalších  ploch  pro  výrobu  je  s  ohledem  na  celkové  volné  kapacity  nadbytečná  a
neodůvodnitelná.

B/I.7  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Dle schváleného zadání územního plánu Zahnašovice byl  vyloučen významný vliv na lokality  a druhy
NATURA 2000. V zadání tak nebyl  stanoven požadavek na posouzení koncepce řešení územního plánu podle §
45i zákona č.114/1992 Sb. Dle uvedeného zadání nebylo třeba provést ani posouzení koncepce řešení územního
plánu  z hlediska  vyhodnocení  vlivů  na  životní  prostředí  podle  §10i  a  přílohy  č.  9  zákona  č.100/2001  Sb.,  o
posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  a  nebylo  tak  zpracováváno  ani  Vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na
udržitelný rozvoj území podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb, o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

B/I.8  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

B/I.8a - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond

Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu řešení navrhovaného v územním plánu
Zahnašovice.  Vyhodnocení  respektuje  zákon  ČNR  č.  334/92  Sb.,  o  ochraně  zemědělského  půdního  fondu,
vyhlášku č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, především
s ohledem na přílohu č. 3 této vyhlášky. Vyhodnocení je rovněž v souladu s požadavky metodického pokynu MŽP
ČR č.j.  OOLP/1067/96.  Nedílnou  součástí  odůvodnění  požadavků  na  zábor  ZPF  je  Výkres  předpokládaných
záborů půdního fondu (výkres č. B/II.4) obsahující údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející
do ZPF a do tříd ochrany ZPF. 
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Zemědělský půdní fond tvoří 81 % z celkové plochy katastrálního území Zahnašovice 568,03 ha řešeného
územním plánem (495 ha v součtu zemědělských ploch všech zastoupených kultur). 

(1) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ
(1.1) Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou

bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) vyjadřuje:
1. místo - Klimatický region,

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním
typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vlá-
hového režimu v půdě,

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice,
5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.

(1.2) Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I -
V) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání
půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve
znění zákona ČNR č.  110/1993 Sb..  Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena
základní sazba odvodů při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

(1.3) Navrhované plochy řešené tímto územním plánem s dopadem do ZPF se nachází na zemědělských
půdách zařazených do tříd ochrany:

TŘÍDA OCHRANY
(BPEJ)

NAVRHOVANÉ PLOCHY

I. (3.03.00; 3.02.00;
3.10.00; 3.03.00)

Lok. P č. 63; K č. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 46, 47, 50, 56, 57,
58, 59, 61, 62; L č. 40, 48, 55; WT č. 44, 45; Z* č. 43; DS č. 12, 13, 14, 16, 50, 64, 65,
66; VZ č. 7; VD č. 5, 6; V č. 8, 9; SO.3 č. 4; P* č. 15;  část. lok. T* č. 67

II. (3.58.00; 3.10.10;
3.14.00)

Lok. K č. 19, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 47, 50, 59, 61; P č. 41, 42; SO.3 č. 1, 2,
3; VD č. 6; DS č. 14; WT č. 44, 45; 

III. (3.06.10) část. lok. K č. 28, 29, 30; T* č. 67
IV. (3.24.11) Lok. K č. 30, L č. 40; část. lok. T* č. 67

Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek: 

H P J C h a r a k te r i s t i k a

02
Černozemě luvické  na sprašových pokryvech,  středně těžké, bez skeletu, převážně s příznivým vodním
režimem

03
Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších  s  podložím  jílů,  slínů  či
teras,  středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně převlhčeným

10 Hnědozemě modální včetně slabě  oglejených na spraších, středně těžké  s  mírně  těžší  spodinou,  bez
skeletu,  s  příznivými vláhovými poměry až sušší

14
Luvizemě modální, hnědozemě luvické  včetně slabě oglejených na sprašových     hlínách     (prachovicích)
nebo    svahových (polygenetických) hlínách s  výraznou eolickou příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, s
příznivými vláhovými poměry

24
Kambizemě modální eubazické až  mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných  svahovin
karbonátosilikátových  hornin -  flyše a kulmských  břidlic,  středně  těžké   až  těžké,  až  středně skeletovité,
se střední vododržností

58
Fluvizemě glejové na nivních  uloženinách, popřípadě s podložím teras,  středně těžké  nebo  středně  těžké
lehčí,  pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé

(1.4) Součet všech navrhovaných ploch je cca 123 ha, z toho 70,3 ha je nárok na zábor ZPF . Bilance
návrhových zastavitelných ploch určených k rozvoji zastavěného území vlastní obce (SO č. 1-3, VD č. 5, 6, VZ č 7,
DS č. 15, 49) navazuje na řešení UPO Zahnašovice. Plochy přírodní (P č. 41, 42, 63), krajinné zeleně (K č. 17-38,
46, 47, 56-62), lesa (L č. 40, 48, 55), sídelní zeleně (Z* č. 43), vodní (WT č 44, 45)  nepředstavují zábor ZPF. 

Podrobné zdůvodnění  všech  lokalit,  vč.  informace,  které  lokality  byly  předmětem řešení původního  územního
plánu, je uvedeno dále.
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(2) Údaje o investicích do půdy
Ve správním území obce Zahnašovice byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou meliorační zařízení.

V případě, že by se nová zástavba na zemědělské půdě dotýkala investic do půdy (z navrhovaných zastavitelných
ploch se jedná o část ploch DS č. 14), musí být před vlastní realizací navržených ploch v rámci projektové přípravy
provedeno  podrobné  vyhodnocení  stávající  meliorační  sítě  s tím,  že  bude  zachována  funkčnost  na  plochách
zemědělského půdního fondu, které nebudou zastavovány – viz kap. A/I.6b návrhu.

(3) Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o
jejich předpokládaném porušení

Na jižním okraji obce s dopravním napojením na silnici II/438 se nachází areál zemědělské farmy. Farma
je  v rámci  územního plánu stabilizována jako  plocha pro  zemědělskou a  lesnickou výrobu (VZ).  Navrženo je
rozšíření areálu (plocha č. 7) z důvodu scelení plochy. Hospodářství je přípustná činnost v rámci jednotlivých ploch
zastavěného území s hlavní funkcí smíšené obytné vesnické (SO.3).

(4) Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k     zajištění ekologické stability území  

(4.1) Zemědělský půdní fond (včetně luk, zahrad a sadů) tvoří 81% z celkové plochy správního území
obce Zahnašovice řešeného územním plánem. Většinu ZPF tvoří orná půda (96,5% celkové plochy ZPF) a sady a
zahrady (3,5%  celkové plochy ZPF). Podrobně  (dle údajů  ČSÚ, k 17. 04. 2016) jsou údaje o uspořádání ZPF
uvedeny v následující tabulce.

ZPF celkem 458,9 ha 81% k.ú. obce Zahnašovice
z toho : z toho: z toho :
orná půda 442,82 ha 96,5 % ZPF
trvalé travní porosty 0,25 ha -
sady a zahrady 15,84 ha 3,5 % ZPF

(4.2) Zemědělská půda mimo zastavěné území (v zastavěném území plní téměř výhradně funkci zahrad,
příp.  sadů)  je  zastoupena  výhradně  velkovýrobně  obhospodařovanou  ornou  půdou.  Jedná  se  o  plochy  bez
vegetace či jen s malým zastoupením zeleně v krajině. Velkozemědělsky využívaná orná půda v okolí vlastního
sídla nemá vytvořenou spojitou síť jednotlivých krajinných segmentů zeleně. Následkem transformace krajiny se
změnila schopnost krajiny omezit rychlý odtok vody, zadržet ji a snižovat negativní dopad povodní nebo sucha na
krajinu a společnost. Urychlením odtoku se zvyšuje riziko sucha a znásobňují se povodně. Sklonitá orná půda při
jižním okraji řešeného území rozsahu představuje zvýšené riziko půdní eroze. Celkově lze hodnotit vlastní území
k.  ú.  Zahnašovice  (včetně  širších  návazností  na  okolní  zemědělskou  krajinu)  jako  málo  ekologicky  stabilní.
Koeficient  ekologické stability  (KES) pro obec Zahnašovice je 0,05. Dle klasifikace hodnot ekologické stability
(Míchal, 1985) se u KES ≤ 0,1 jedná o území s maximálním narušením přírodních hodnot, základní ekologické
funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány technickými zásahy. 

(5) Navržená opatření k     zajištění ekologické stability  
(5.1)  Navržené řešení umožňuje jak budoucí výstavbu a rozvoj území,  tak ochranu a tvorbu krajiny a

přírodního  prostředí  v  plochách,  které  nebudou  urbanizovány.  Budoucí  využívání  území  v nezastavěném
(krajinném)  prostředí  vychází  ze  zásad  trvale  udržitelného  rozvoje.  Prioritně  musí  být  preferována  ochrana
stávajících hodnot  území (charakter  krajiny)  a jeho optimální  využívání  (zachování  základní  produkční  funkce
území). 

(5.2) K zajištění ekologické stability byly územním plánem Zahnašovice vymezeny a stabilizovány stávající
prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), jež mají zásadní dopad na schopnost reprodukce krajiny.
K zabezpečení funkce chybějících částí biocenter a biokoridorů ÚSES byly navrženy plochy přírodní P č. 41, 42,
63 a plochy krajinné zeleně K č. 19, 26, 34, 35, 38, 62. Dále jsou navrženy četné plochy krajinné zeleně (č. 17-18,
20-25, 27-33, 36, 37, 46, 47, 56-61) s funkcí krajinotvornou, plochy vodní WT č. 44, 45, zalesnění L č. 40, 48, 55 a
sídelní zeleň Z* č.  43. Nové rozvojové plochy navazují na zastavěné území a jejich realizací nebude ekologická
stabilita  území  snižována. Celkový  rozsah navrhovaných ekologicky stabilních ploch činí  cca.  52  ha,  v
jejichž důsledku se navyšuje KES z hodnoty 0,05 na 0,23.

(5.3) Návrhem všech výše uvedených ploch nedojde ke zhoršení obhospodařování ani ztížení přístupu
na ponechávané navazující  nezastavitelné plochy,  kde je  dostatečná možnost  obhospodařování  zemědělskou
mechanizací a technikou. Navržené krajinné prvky přiléhají ke stávajícím liniovým strukturám (komunikace, terénní
zlomy) a zohledňují řešení krajiny v minulosti.
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Koef koeficient ekologické stability významnosti kultur dle landuse

 (6) Údaje o administrativní organizaci území

V grafické části dokumentace je ve všech výkresech v měřítku 1:5 000 vyznačena hranice katastrálního
území obce Zahnašovice. Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území vymezené ve smyslu
§ 2, odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) k 1. 2. 2016 a hranice navržených zastavitelných
ploch. V Hlavním výkrese (výkres č.  A/II.2) jsou zároveň  znázorněny plochy ZPF dle skutečného stavu mimo
hranice zastavěného území a bez rozlišení, zda se jedná o velkovýrobně nebo malovýrobně obhospodařované
plochy ZPF. Jejich podrobnější rozlišení (dle právního stavu, tj. údajů katastru nemovitostí) lze dohledat ve výkrese
předpokládaných záborů půdního fondu (výkres č. B/II.4).

(7) Komplexní zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF

Pozn.: barevně vyznačené plochy v tabulkách = plochy (zábory) převzaté z ÚPO Zahnašovice – viz výkres č. B/II.4

PLOCHY PŘEVZATÉ Z ÚPO ZAHNAŠOVICE

Z celkové rozlohy 458,9 ha ZPF (81% rozsahu katastrálního území Zahnašovice) se nachází v I. a II. tř.
ochrany ZPF 94%, III. tř. ochr. 4% rozsahu, přičemž vlastní zastavěné území obce se nachází zejména v plochách
ZPF I. a II. tř. ochrany – viz výkres B/II.4, příloha č. 5. Existuje tedy téměř 100% pravděpodobnost, že jakékoliv
zastavitelné plochy se budou nacházet  na půdách vyšší  tř.  ochrany.  Ze shora uvedeného plyne,  že je  zcela
nemožné navrhovat  zastavitelné plochy na půdách ZPF odnímatelných ze zákona k  nezemědělskému využití
(půdy III., IV. tř. ochrany).

Z  přílohy  metodického  pokynu  Ministerstva  životního  prostředí  ze  dne  01.10.1996  čj.  OOLP/1067/96  vyplývá
následující:
● Pozemky  v  I.  tř.  ochrany  (bonitně  nejcennější  půdy)  lze  odejmout  zcela  výjimečně,  převážně  na  záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny příp. pro liniové stavby zásadního významu.
●  Pozemky v II.  tř.  ochrany s nadprůměrnou produkční schopností jsou podmíněně  odnímatelné a podmíněně
zastavitelné. 
● Pozemky v III. tř. ochrany s průměrnou produkční schopností je možné využít pro případnou výstavbu.
● Pozemky v IV. tř. ochrany s podprůměrnou produkční schopností jsou využitelné pro výstavbu.
● Pozemky v V. tř. ochrany s velmi nízkou produkční schopností jsou využitelné pro jiné než zemědělské využití vč.
výstavby.

a) Předpokládané zábory půdního fondu – plochy smíšené obytné (SO)

Jedná  se  o  plochy  zabezpečující  rozvoj  obytné  funkce  obce  Zahnašovice,  přípustné  jsou  i  stavby  a
zařízení související a podmiňující bydlení, související občanská vybavenost a další slučitelné činnosti. Navrženy
jsou celkem 3 lokality (SO č.  1-3), v nichž je předpokládáno využití pro výstavbu rodinných domů.  Odůvodnění
návrhu ploch – viz kap. B/I.4 část II.4d. Jejich celková výměra činí 1,38 ha, přičemž plochy č. 1-3 jsou převzaty z
ÚPO Zahnašovice.  Zábor  ZPF je v  rozsahu 1,36  ha,  přičemž ze shora uvedeného vyplývá,  že 1,36 ha bylo
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převzato do návrhu ÚP ze stávající dokumentace, tj. nově není navržena žádná plocha. Dle bonitovaných půdně
ekologických jednotek se jedná z hlediska kvality půd převážně o půdy nejvyšší kvality (I., II. tř.). Tato situace je
dána především obecně vysokou bonitou půd v okolí sídla a nemožností využít k zástavbě půdy s nižší bonitou.
Plochy č. 1-3 jsou řešeny již stávajícím platným územním plánem a prakticky ihned zastavitelné; odejmutí ze ZPF
bylo již povoleno. Z hlediska kultur jde převážně o ornou půdy, z malé části pak sady a zahrady. 

Jak je uvedeno v kap. B/I.4, část II.4d, obec Zahnašovice se potýká se stárnutím obyvatelstva a úbytkem
zejména produktivní vrstvy obyvatelstva, která z důvodu absence volných kapacit ploch pro bydlení, občanského
vybavení a pracovních příležitostí,  odchází za prací  do měst.  Jedním z úkolů  vymezených v RURÚ pro ORP
Kroměříž je vytvořit podmínky pro eliminaci těchto negativních jevů – viz kap. B/I.5. Požadavek na řešení rozvoje
zastavěného území, tj. vytváření nových ploch pro korigovaný rozvoj, je jednou z krajských priorit stanovených v
ZUR ZK – viz kap. B/I.2c. Je veřejným zájmem a zájmem obce vytvořit podmínky pro odstranění negativních jevů a
posílit  atraktivitu  v  území pro  bydlení  a  zaměstnanost,  tj.  stabilizace obyvatelstva.  Plochy pro bydlení  vytváří
nabídku pro výstavbu rodinných domů. Navýšením stálého obyvatelstva se zvýší příjmy obce,  v důsledku čehož
budou moci být podporovány investice do veřejné infrastruktury a péče o krajinu. K přihlédnutí k čl.  II,  odst. 3
metodického pokynu MŽP  OOLP/1067/96 a výše uvedenému plyne, že důvody pro vymezení ploch č. 1-3 jsou
zvláštního zřetele hodné a zábory na půdách I. - II. tř. kvality pro navrhovaný účel přípustné.

Zásady ochrany ZPF dle §4 zák. č. 334/1992, Sb., o ochraně ZPF, jsou splněny. Všechny lokality pro
bydlení jsou navrženy tak, že:
- využitím ploch pro daný účel nedojde k znepřístupnění okolních pozemků nebo k nemožnosti či  ztížení jejich
budoucího obhospodařovávání
- nebude narušena organizace zemědělského půdního fondu, tj. návrhem nevznikají zbytkové plochy pro zeměděl.
využití
-  nedochází  k  narušení  hydrologických a odtokových poměrů  –  likvidace dešťových vod musí  být  přednostně
řešena vsakem na pozemku stavby
- nedochází k narušení sítě zemědělských účelových komunikací – plochy č. 1-3 navazují na zastavěné území a
nejsou ve střetu se stávajícími účelovými komunikacemi
-  bude zajištěna funkčnost ponechaných melioračních systémů
- požadavek na minimalizaci záborů ZPF je respektován – je stanovena podmínka koeficientu zastavěnosti 0,4, tj.
min. 60% zůstane nadále v ZPF jako zahrada – viz kap. A/I.6b návrhu.

č.
plo-
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kód
funk
ce

vý-
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ZPF IV
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popis

1 SO 0,23 0 0,23 0,23 0 0,09 0,14 0 0 0 plocha smíšená obytná

2 SO 0,52 0 0,52 0,43 0,09 0,17 0,35 0 0 0 dtto.

3 SO 0,61 0 0,61 0,61 0 0,01 0,6 0 0 0,09 dtto.

CELKEM 1,36 0 1,36 1,27 0,09 0,27 0,55 0 0 0,09

b) Předpokládané zábory půdního fondu - plochy výroby – průmyslová zóna (V), plochy pro
zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ), plochy pro drobnou výrobu a služby (VD)

Navržené plochy pro drobnou výrobu umožňují lokální podnikatelské aktivity.  Odůvodnění návrhu ploch –
viz kap. B/I.4 část  II.4g.   Plocha č.  6 je řešena změnou č. 2 ÚPO Zahnašovice a je převzata v celém rozsahu.
Plocha navazuje na stávající plochu výroby a existující dopravní a tech. infrastrukturu. Nově  se na východním
okraji zastavěného území v prostoru bývalých hospodářských stodol vymezuje plocha č.  5.  Vytvoření podmínek
pro hospodářský rozvoj území je jedním z požadavků plynoucích z nadřazené dokumentace (PUR ČR, ZÚR ZK) –
viz kap.  B/I.2b,  c, a to z důvodu decentralizace výroby v širších územních souvislostech, zabránění odchodu
produktivního obyvatelstva do měst a posilování konkurenceschopnosti venkovských sídel. Z hlediska bonity se
jedná převážně o půdy I. tř. ochrany v kultuře sady a zahrady. Ekonomicky výhodné se jeví řešení, které jsou v
návaznosti  na zastavěné území a v blízkosti  existující  dopravní a technické infrastruktury.  Plochy č.  5,  6 tuto
podmínky splňují.  Navíc  jakékoliv  jiné řešení představuje rovněž zábor vysokobonitního fondu,  je  ekonomicky
neefektivní a nežádoucí ve vztahu k urbanistické struktuře. Vymezením ploch č. 5, 6 je sledována možnost pro
podporu  podnikání  a  lokální  zaměstnanost  zohledňující  územní  podmínky.  Ačkoliv  dochází  k  záboru
vysokobonitního půdního fondu, veřejný zájem převyšující zájem ochrany ZPF je vytváření podmínek v území pro
výrobu a podnikání. Důvody uvedené výše jsou zvláštního zřetele hodné a zábory ZPF I., II. tř. ochrany jsou pro
daný účel přípustné.
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č.
plo-
chy

kód
funk
ce

vý-
měra
plo-
chy

celke
m

(ha)

v ZÚ
(ha)

v
ZPF
(ha)

z toho
v kul-
tuře
orná
půda
(ha)

z toho
kultuře
sady,
zahra-

dy 
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF II
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF III

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF IV

(ha)

z toho v
třídě

ochra-
ny ZPF

V
(ha)

popis

5 VD 1,4 1,4 1,11 0 1,11 1,11 0 0 0 0
plochy pro drobnou výrobu
a služby

6 VD 0,34 0,34 0,32 0 0,32 0,27 0,05 0 0 0 dtto.

CELKEM 1,74 1,74 1,43 0 1,43 1,38 0,05 0 0 0

Na okraji areálu stávající zeměděl. farmy je navržena plocha č.  7, která logicky sceluje stávající plochu
výroby. Z hlediska kultury a kvality ZPF se jedná o ornou půdu I. tř. ochrany. Fakticky se v případě plochy č. 7
jedná o zbytkovou plochu ZPF v návaznosti  na zastavěné území,  pro  kterou je  jiné  než zemědělské využití
žádoucí.

č.
plo-
chy

kód
funk-

ce

vý-
měra
plo-
chy
celk
em
(ha)

v ZÚ
(ha)

v
ZPF
(ha)

z toho
v kul-
tuře
orná
půda
(ha)

z toho
kultuře
sady,
zahra-

dy 
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF II
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF III

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF IV

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF V
(ha)

popis

7 VZ 0,3 0 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0 0
plochy pro zemědělskou a
lesnickou výrobu

Plochy č.  8, 9 jsou součástí strategické průmyslové zóny Holešov, řešeny v ZÚR ZK, ÚPO Zahnašovice
(změna č.  1).  Jedná se o prioritní záměr  z nadřazené dokumentace, který byl  převzat a v územním plánu je
stabilizován na parcelní kresbu. Dotčené pozemky byly vyjmuty ze ZPF a jsou v kultuře ostatní plocha.

č.
plo-
chy

kód
funk
ce

vý-
měra
plo-
chy

celke
m

(ha)

v ZÚ
(ha)

v ZPF
(ha)

z toho
v kul-
tuře
orná
půda
(ha)

z toho
kultuře
sady,
zahra-

dy 
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF II
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF III

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF IV

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF V
(ha)

popis

8 V 48,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
plochy výroby  - SPZ Ho-
lešov

9 V 1,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dtto.

CELKEM 50,09

Zásady ochrany ZPF dle § 4,  5 zák. č.  334/1992, Sb.,  o ochraně  ZPF, jsou splněny. Využitím všech
návrhových ploch výroby (VD, VZ, V) pro daný účel:
- nebude narušena organizace zemědělského půdního fondu, tj. návrhem nevznikají zbytkové plochy pro zeměděl.
využití
- nedochází k narušení hydrologických a odtokových poměrů - viz podmínky využití, kap. A/I.6b návrhu
- nedochází k narušení sítě zemědělských účelových komunikací – v souladu s pasportem místních komunikací je
navržena plocha č.  16 zajišťující  prostupnost  a dopravní  obsluhu okolních hospodářsky využívaných okolních
pozemků – viz výkres č. B/I.2, 5
- bude zajištěna funkčnost melioračních systémů – návrhem ploch nedochází ke střetu se systém provedených
meliorací 
- je redukován rozsah trvalých záborů ZPF půd nejvyšší kvality (I., II. tř. ochrany) pro výstavbu 
- rozsah a vlastní umístění navržených ploch výroby zohledňuje koordinaci širších územních vztahů (nadřazenou
územně plánovací dokumentaci vč. zpracovaných studií, plánů; návaznost na sousední katastrální území, příp. již
realizované záměry), místní poměry (morfologie terénu, existence stávající komunikační sítě, přírodní a technické
limity a skutečný stav území) – předložené řešení je komplexním návrhem, tj. kompromisem mezi ochranou hodnot
a požadavky na koordinovaný rozvoj území. Potřeba návrhu jednotl. ploch výroby je odůvodněna v kap. B/I.4 část
II.4g. V obou případech – ochrana hodnot, socioekonomické důvody – se jedná o veřejný zájem, kdy převyšuje ná-
vrh infrastruktury a řešení hospodářských problémů nad ochranou přírodních hodnot. Návrh ploch na půdách nižší
bonity, resp. jiné variantní – výhodnější - řešení  neexistuje – viz úvod kap. B/I.8a, odst. 7.
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c) Předpokládané zábory půdního fondu – plochy silniční dopravy (DS), veřejného prostranství (P*)
 Odůvodnění návrhu ploch – viz kap. B/I.4 část II.4i, část II.4e. Požadavek na řešení ploch č.  12, 50, 65

vyplývá ze ZÚR ZK – jedná se o koridor dopravy pro dálnici D49 (veřejně prospěšná stavba). Plochy byly řešeny
změnou č. 1 ÚPO Zahnašovice a jsou stabilizovány na parcelní kresbu. Plochy č. 13, 14 jsou návrhem účelových
komunikací s možností vedení cyklodopravy podél Mojeny v širších územních souvislostech s přesahem na sou-
sední katastrální území Třebětice, Žeranovice. Plocha č. 16 zajišťuje dopravní obsluhu plochy výroby č. 5, plochy
bydlení č. 4 a představuje rozšíření místní komunikační sítě. Plocha č. 49 slouží k zajištění přístupu na pozemky
zahrad. Plochy č. 64-66 řeší dopravní dostupnost Strategické průmyslové zóny Holešov pro pěší a nepřestavují zá-
bor ZPF. Plocha č. 54 je určena k veřejnému parkování. K záborům orné půdy dochází v celkovém rozsahu 11,57
ha; jedná se o půdy I., II. tř. bonity. 

Dálnice D49 je liniovou stavbou zásadního významu. Koridor dopravy (plochy č. 12, 50, 65) je navržen v
šířce 50 m a zahrnuje vlastní těleso komunikace šířky , silniční zeleň a ostatní silniční pozemky. V souvislosti s ko-
ridorem dopravy byly nad rámec řešení v ÚPO Zahnašovice vytvořeny podmínky pro mimoúrovňové křížení. Ve-
řejný zájem spočívá v odklonění tranzitní dopravy, zvýšení bezpečnosti v zastavěném území (ochrana zdraví) a
eliminaci produkce emisí (hluk, prašnost, produkce COx) mimo vlastní zástavbu a dopravního napojení SPZ Hole-
šov na dálniční síť republikového významu. Ačkoliv dochází k záborům vysokobonitního půdního fondu, předpoklá-
daný reálný zábor bude vzhledem k  vlastní šíři silnice mnohem menší – kategorie dálnice 24,5/120 (šířka silnice
24,5 m + šířka násypu 5m na každou stranu – viz kap. B/I.4, část II.4i). Rozsah záboru pro koridor dopravy dálnice
D49 dle společného metodického doporučení Odboru územního plánová MMR a Odboru ochrany horninového a
půdního prostředí MŽP je stanoven následovně:

délka osy celkem: 2330 m
délka osy v I. tř. ochrany: 2330 m
předpokládaná šířka silnice: 24,5 m
předpokládaná (průměrná) šířka konstrukce silničního tělesa: 35 m

zábor v I. tř. ochrany: 2330 x 35 = 81.550 m2 = 8,16 ha
celkový zábor pro koridor: = 8,16 ha

Po realizaci vlastní stavby, souvisejících terénních úprav vč. výsadby zeleně, bude zbylá část koridoru dopravy re-
kultivována a vrácena zpět do ZPF k plnění produkční funkce v krajině. 

V případě ploch č. 13 a 14 pro účelové komunikace s možností cyklodopravy dochází k záborům ZPF I. v
rozsahu 0,52 ha a II. tř. ochrany v rozsahu 0,25 ha. Vlastní komunikace bude sloužit rovněž k obhospodařování
ZPF (přesun zeměděl. techniky). Trasování komunikace reaguje na stávající liniové krajinné struktury (vodoteč, li-
niová zeleň) a navazuje na sousední území. Smyslem trasování cyklostezky je separace dopravy (zvýšení bez-
pečnosti provozu a zabránění střetu silničních vozidel a cyklistů, tj. vyloučení cyklistické dopravy na silnicích II., III.
třídy s vyšší intenzitou dopravy), zvýšení prostupnosti územím a zatraktivnění regionu pro rekreační využití krajiny.
Vlastní lokální cyklostezka ve směru východ-západ propojuje města Kroměříž – Zlín.

Plochou č. 16 dochází k záboru 0,36 ha ZPF I. tř. ochrany, přičemž plocha je určena k dopravní obsluze
plochy č. 4, 5, rozšiřuje sít účelových / místních komunikací a zajišťuje rovněž obhospodařování přilehlých země-
děl. pozemků.

Plocha č. 49 představuje zábor 0,1 ha půd I. tř. ochrany ZPF. Je jediným možným ekonomicky přijatelným
řešením, kterým se zpřístupnění zahrady na okraji zastavěného území.

Zábory v případě plochy č. 54 činí 0,05 ha. Vlastní plocha parkoviště navazuje na místní komunikační síť a
nadřazený systém a je logickým návrhem. Přesto, že se plocha č. 54 nachází na půdách I. třídy ochrany ZPF,
jedná se o nejvýhodnější řešení – plocha přímo navazuje na zastavěné území obce a silniční síť. Z důvodu exis-
tence stávající čerpací stanici veřejné kanalizace je jiné než zemědělské obhospodařování vhodnější. Jak je uve-
deno výše, 81% rozlohy území tvoří ZPF, z čehož 98% se nachází na plochách vyšší ochrany, přičemž vlastní za-
stavěné území a pozemky přilehlé se nachází na půdách vyšší bonity. Vymezení plochy č. 54 na půdách nižší kva-
lity není možné, neboť by došlo k rozšíření výstavby ve volné krajině, což je z hlediska urbanistické koncepce ne-
přípustné.

Rozšíření sítě místních a účelových komunikací je veřejný zájem - ochrana zdraví a života; prostupnost
krajinou; zvýšení atraktivity území. Respektování civilizačních a kulturních hodnot v území, řešení různých forem
dopravy vč. cyklodopravy, zvýšení prostupnosti krajinou je jednou z republikových priorit PUR ČR  - viz kap. B/I.2b,
c. Ve všech případech kromě plochy č. 54 se jedná o veřejně prospěšné stavby. K přihlédnutí k čl. II, odst. 3 meto-
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dického pokynu MŽP  OOLP/1067/96 a výše uvedenému plyne, že důvody pro vymezení ploch č. 13, 14, 16, 51-54
jsou zvláštního zřetele hodné a zábory na půdách I., II. tř. kvality pro navrhovaný účel přípustné. 

Zásady ochrany ZPF dle § 4,  5 zák. č.  334/1992, Sb.,  o ochraně  ZPF, jsou splněny. Využitím všech
návrhových ploch silniční dopravy pro daný účel:
- nebude narušena organizace zemědělského půdního fondu, tj. návrhem nevznikají zbytkové plochy pro zeměděl.
využití
- nedochází k narušení hydrologických a odtokových poměrů - viz podmínky využití, kap. A/I.6b návrhu
- nedochází k narušení sítě zemědělských účelových komunikací – naopak jsou navrhovány účelové komunikace
(polní cesty) sloužící k obhospodařování ZPF; dále viz podmínky využití ploch – viz kap. A/I.6b návrhu
- bude zajištěna funkčnost ponechaných melioračních systémů – viz podmínky využití, kap. A/I.6b návrhu
- rozsah trvalých záborů ZPF půd nejvyšší kvality (I., II. tř. ochrany) pro výstavbu vlastních komunikací bude v
navazujících řízeních dále redukován (upřesnění rozsahu trvalých záborů dle podrobnější dokumentace stavby),
čímž je naplněn požadavek na minimalizaci záborů ZPF
- pozemky dotčené zábory ZPF, které nebudou využity pro realizaci záměrů, budou rekultivovány a vráceny zpět
do ZPF k plnění produkční funkce v krajině
-  prostorové  uspořádání  (směrové,  šířkové  řešení)  navržených  ploch  dopravy  zohledňuje  koordinaci  širších
územních vztahů (nadřazenou územně plánovací dokumentaci vč. zpracovaných studií, plánů; návaznost na sou-
sední katastrální území, příp. již realizované záměry), místní poměry (morfologie terénu, existence stávající komu-
nikační sítě, přírodní a technické limity v území vč. rekreačního potenciálu a skutečný stav krajiny) – předložené
řešení je komplexním návrhem, tj. kompromisem mezi ochranou hodnot a požadavky na koordinovaný rozvoj úze-
mí. Potřeba návrhu jednotl.  ploch dopravy je odůvodněna v kap. B/I.4 část II.4i.  V obou případech – ochrana
hodnot, dopravní prostupnost – se jedná o veřejný zájem, kdy převyšuje návrh civilizačních hodnot nad přírodními.
Trasování ploch dopravy na půdách nižší bonity je nereálné – viz úvod kap. B/I.8a, odst. 7.

č.
plo-
chy

kód
funk
ce

vý-
měra
plo-
chy

celke
m

(ha)

v ZÚ
(ha)

v ZPF
(ha)

z toho
v kul-
tuře
orná
půda
(ha)

z toho
kultuře
sady,
zahra-

dy 
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF II
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF III

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF IV

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF V
(ha)

popis

12 DS 4,45 0 4,45 4,45 0 4,45 0 0 0 0
plochy silniční dopravy –
dálnice D49

13 DS 0,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
plochy silniční dopravy –
účelová komunikace

14 DS 1,97 0 0,77 0,77 0 0,52 0,25 0 0 0 dtto.

15 DS 0,22 0,04 0,19 0,1 0,08 0,19 0 0 0 0
plochy silniční dopravy –
místní komunikace

16 DS 0,84 0,45 0,36 0,28 0,08 0,36 0 0 0 0 dtto.

49 DS 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0
plochy silniční dopravy –
účelová komunikace

50 DS 7,2 0 5,78 5,78 0 5,78 0 0 0 0
plochy silniční dopravy –
dálnice D49

54 DS 0,05 0 0,05 0,05 0 0,05 0 0 0 0
plochy silniční dopravy –
veřejné parkoviště

64 DS 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
plochy silniční dopravy –
účelová komunikace

65 DS 0,03 0 0,03 0,03 0 0,03 0 0 0 0
plochy silniční dopravy –
dálnice D49 x účelová ko-
munikace

66 DS 0,38 0 0,38 0,38 0 0,38 0 0 0 0
plochy silniční dopravy –
účelová komunikace

CELKEM 15,94 0,49 12,15 11,94 0,16 11,86 0,25 0 0 0

Plocha č. 15 je návrhem místní komunikace pro dopravní obsluhu výhledových ploch č. 10, 11 s vazbou na
centrální prostor návsi. Plocha č. 15 představuje zábor 0,19 ha ZPF I. tř. ochrany. Jedná se o návrh místní komu-
nikace jako ve rozšiřující současnou síť, přičemž vlastní komunikace je významným urbanistickým záměrem - viz
kap. B/I.4, část II.4e. Jiné řešení s ohledem na místní podmínky není tedy možné. 
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č.
plo-
chy

kód
funk
ce

vý-
měra
plo-
chy

celke
m

(ha)

v ZÚ
(ha)

v ZPF
(ha)

z toho
v kul-
tuře
orná
půda
(ha)

z toho
kultuře
sady,
zahra-

dy 
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF II
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF III

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF IV

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF V
(ha)

popis

15 P* 0,22 0,04 0,19 0,1 0,08 0,19 0 0 0 0
veřejné prostranství - míst-
ní komunikace

d) Předpokládané zábory půdního fondu – plochy technické infrastruktury (T*)

Požadavek na řešení plochy č. 67 vyplývá z PRVK ZK – viz kap. B/I.2d. Jedná se o koridor pro rozšíření
vodovodu s přesahem na sousední území. Plocha je navržena jako veřejně prospěšná stavba. Ačkoliv teoreticky
dochází  k  záboru  ZPF  v  rozsahu  2,71  ha  převážně  vysokobonitního  půdního  fondu,  prakticky  vzhledem  k
předmětu záměru k záboru ZPF nedojde. Jedná se o stavbu umístěnou v zemi. Po vlastni realizaci bude dotčené
území rekultivováno a navráceno zpět do ZPF.

č.
plo-
chy

kód
funk
ce

vý-
měra
plo-
chy

celke
m

(ha)

v ZÚ
(ha)

v ZPF
(ha)

z toho
v kul-
tuře
orná
půda
(ha)

z toho
kultuře
sady,
zahra-

dy 
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF II
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF III

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF IV

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF V
(ha)

popis

67 T* 2,93 0,04 2,71 2,71 0 1,04 0 0,86 0,81 0
technická infrastruktura -
vodovod

e) Předpokládané zábory půdního fondu - plochy krajinné zeleně (K), plochy lesní (L), plochy
přírodní zeleně (P), plochy sídelní zeleně (Z*) a vodní plochy a toky (WT)

Celkem je navrženo cca. 37, 5 ha ploch krajinné zeleně – biokoridory ÚSES k založení (plochy č. 19, 26,
34, 35, 38, 62), interakční zeleň a krajinotvorná zeleň (plochy č. 18-25, 27-30, 32, 33, 36, 37, 47, 56-62), izolační
zeleň (plochy č. 17, 31, 46).  Odůvodnění návrhu ploch – viz kap. B/I.4 část III.4l. Všechny plochy mají pozitivní vliv
na zadržování  a  distribuci  vody v  krajině,  plní  funkci  protierozního opatření,  zvyšují  ekologickou stabilitu  a  v
důsledku produkční schopnost krajiny.  Realizací výsadby zeleně dojde k posílení diverzifikace krajiny a k eliminaci
negativních jevů  na zemědělské půdě.  Plochy č.  17,  26,  34,  35,  46 byly  řešeny v ÚPO Zahnašovice a jsou
převzaty. V případě ÚSES se navíc jedná o veřejně prospěšné opatření. V případě navržených ostatních ploch
přírodně blízkých opatření se jedná o realizaci významných krajinných prvků ve smyslu § 3 zák. č. 114/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Rozsah záborů ZPF je cca. 36,3 ha, z čehož se jedná o ornou půdu v převážné míře
nejvyšší bonity.

č.
plo
ch
y

kód
funk
ce

vý-
měra
plo-
chy

celke
m

(ha)

v ZÚ
(ha)

v ZPF
(ha)

z toho
v kul-
tuře
orná
půda
(ha)

z toho
kultuře
sady,
zahra-

dy 
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF II
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF III

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF IV

(ha)

z toho v
třídě

ochra-
ny ZPF

V
(ha)

popis

17 K 15,48 0 14,55 14,55 0 14,55 0 0 0 0
plochy krajinné zeleně –
izolační zeleň

18 K 0,09 0 0,08 0,08 0 0,08 0 0 0 0
plochy krajinné zeleně –
doprovodná zeleň

19 K 0,42 0 0,33 0,33 0 0,33 0 0 0 0
plochy krajinné zeleně – bi-
okoridor ÚSES

20 K 0,8 0 0,8 0,8 0 0,8 0 0 0 0
plochy krajinné zeleně –
doprovodná zeleň

21 K 0,39 0 0,39 0,39 0 0,39 0 0 0 0 dtto.

22 K 0,13 0 0,13 0,13 0 0,07 0,05 0 0 0 dtto.

23 K 0,24 0 0,24 0,24 0 0,24 0 0 0 0 dtto.

24 K 0,44 0 0,41 0,41 0 0,41 0 0 0 0 dtto.

25 K 0,55 0 0,54 0,54 0 0,44 0,1 0 0 0 dtto.

26 K 0,36 0 0,36 0,36 0 0 0,36 0 0 0
plochy krajinné zeleně – bi-
okoridor ÚSES

27 K 0,55 0 0,55 0,55 0 0,5 0,05 0 0 0
plochy krajinné zeleně –
doprovodná zeleň
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28 K 1,73 0 1,73 1,73 0 1,24 0 0,32 0,17 0 dtto.

29 K 1,04 0 1,04 1,04 0 0,71 0 0,29 0,03 0 dtto.

30 K 0,11 0 0,11 0,11 0 0 0,01 0 0,1 0 dtto.

31 K 0,96 0 0,95 0,95 0 0,95 0 0 0 0
plochy krajinné zeleně –
izolační zeleň

32 K 1,1 0 1,1 1,1 0 1,1 0 0 0 0
plochy krajinné zeleně –
doprovodná zeleň

33 K 1,1 0 1,1 1,1 0 1,1 0 0 0 0 dtto.

34 K 0,33 0 0,33 0,33 0 0 0,33 0 0 0
plochy krajinné zeleně – bi-
okoridor ÚSES

35 K 1,01 0 1,01 1,01 0 0 1,01 0 0 0 dtto.

36 K 1,72 0 1,72 1,72 0 1,72 0 0 0 0
plochy krajinné zeleně –
doprovodná zeleň

37 K 0,12 0 0,12 0,12 0 0,0 0,12 0 0 0 dtto.

38 K 0,21 0 0,18 0,18 0 0 0,18 0 0 0
plochy krajinné zeleně – bi-
okoridor ÚSES

46 K 5,56 0 5,42 5,42 0 5,42 0 0 0 0
plochy krajinné zeleně –
izolační zeleň

47 K 0,22 0 0,22 0,22 0 0,06 0,16 0 0 0
plochy krajinné zeleně – in-
terakční prvek

56 K 0,24 0 0,24 0,24 0 0,24 0 0 0 0 dtto.

57 K 0,33 0 0,33 0,33 0 0,33 0 0 0 0 dtto.

58 K 0,46 0 0,45 0,45 0 0,45 0 0 0 0 dtto.

59 K 0,15 0 0,15 0,15 0 0,07 0,08 0 0 0 dtto.

60 K 0,79 0 0,79 0,79 0 0,24 0,55 0 0 0 dtto.

61 K 0,44 0 0,44 0,44 0 0,33 0,11 0 0 0 dtto.

62 K 0.44 0 0,44 0,44 0 0,03 0,41 0 0 0
plochy krajinné zeleně – bi-
okoridor ÚSES

CELKEM 37,51 0 36,25 36,25 0 31,8 3,52 0,61 0,3 0

Jak je uvedeno výše, 81% rozlohy území tvoří ZPF, z čehož 98% se nachází na plochách vyšší ochrany.
Řešené území je prakticky tvořeno bezlesím. Otevřená intenzivně obhospodařovaná krajina je náchylná k erozi.
Dle ukazatele hodnoty KES se jedná o ekologicky nestabilní území . Návrh zalesnění nelesních pozemků č.  40,
48, 55 v návaznosti na existující fragmenty lesa je formou protierozního opatření.  Odůvodnění návrhu ploch – viz
kap. B/I.4 část  III.4l. Plochy č. 40, 55 jsou řešeny v Územní studii dopadů strategické průmyslové zóny Holešov
jako kompenzační opatření. Všechny plochy zvyšují biodiverzitu krajiny a vychází ze snahy vytvořit podmínky pro
navýšení podílu lesa. Z hlediska rozsahu se jedná o 6,92 ha orné půdy nejvyšší bonity,  která se převádí  do
PUPFL. Navrhované plochy k zalesnění zvyšují prostupnost pro organismy – viz kap. B/I.3a, písm. h, výkres č.
B/II.2 - a podílí se na navýšení hodnoty KES – viz kap. B/I.8a, odst. 5. 

č.
plo-
chy

kód
funk
ce

vý-
měra
plo-
chy

celke
m

(ha)

v ZÚ
(ha)

v ZPF
(ha)

z toho
v kul-
tuře
orná
půda
(ha)

z toho
kultuře
sady,
zahra-

dy 
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF II
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF III

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF IV

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF V
(ha)

popis

40 L 1,68 0 1,65 1,65 0 1,43 0 0 0,23 0 plochy lesní

48 L 1,9 0 1,75 1,75 0 1,73 0,01 0 0 0 dtto.

55 L 3,54 0 3,52 3,52 0 3,52 0 0 0 0 dtto.

CELKEM 7,12 0 6,92 6,92 0 6,68 0,01 0 0,23 0

Plochy přírodní č. 41, 42, 63 plní funkci ÚSES, jedná se o biocentra k založení mající ekostabilizační funkci
v krajině  – viz kap. B/I.4 část.  III.4n.  Odůvodnění návrhu ploch – viz kap. B/I.4 část  III.4l.  Biocentra ÚSES k
založení jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření – viz kap. B/I.4, část V. Celkový rozsah záborů je 4,35 ha
– jedná se o ornou půdu nejvyšší kvality. 
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č.
plo-
chy

kód
funk
ce

výmě-
ra

plo-
chy

celke
m (ha)

v
ZÚ
(ha)

v
ZPF
(ha)

z toho
v kul-
tuře
orná
půda
(ha)

z toho
kultuře
sady,
zahra-

dy 
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF II
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF III

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF IV

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF V
(ha)

popis

41 P 1,22 0 1,21 1,21 0 0 1,21 0 0 0
plochy přírodní - biocent-
rum

42 P 2,16 0 2,1 2,1 0 0,51 1,59 0 0 0 dtto.

63 P 1,04 1,04 1,04 0 0,79 0,25 0 0 0 dtto.

CELKEM 4,42 0 4,35 4,35 0 1,3 3,05 0 0 0

Vnější okraj sídla je tvořen zeleným prstencem sadů a zahrad podílejícím se na siluetě sídla. Zeleň vytváří
přechod zastavěného území do volné krajiny.  Plocha č.  43 je  doplněním tohoto  prstence na severním okraji
plánované výstavby.  Odůvodnění  návrhu ploch – viz  kap.  B/I.4  část  III.4l.  Prakticky se jedná o změnu druhu
pozemku z orné půdy na sady / zahrady, tj. dotčené pozemky budou nadále plnit funkci ZPF.

č.
plo-
chy

kód
funk
ce

výmě-
ra plo-

chy
celke
m (ha)

v
ZÚ
(ha)

v
ZPF
(ha)

z toho
v kul-
tuře
orná
půda
(ha)

z toho
kultuře
sady,
zahra-

dy 
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF II
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF III

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF IV

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF V
(ha)

popis

43 Z* 1,32 0 1,26 1,13 0,13 1,26 0 0 0 0
plochy sídelní zeleně –
sady, zahrady

Plochy č. 44 a 45 tvoří kompenzační opatření k strategické průmyslové zóně Holešov a jejich vymezení vy-
plývá ze Studie vlivů SPZ Holešov na sousední území – viz kap. B/I.2d. Obě plochy jsou součástí biocentra ÚSES
Medřický a budou plnit funkci retenčních nádrží. Odůvodnění návrhu ploch – viz kap. B/I.4 část III.4m. Realizace
staveb stojatých vodních nádrží se pozitivně podílí na navýšení hodnoty KES – viz kap. B/I.8a, odst. 5. 

č.
plo-
chy

kód
funk
ce

vý-
měra
plo-
chy

celke
m

(ha)

v ZÚ
(ha)

v ZPF
(ha)

z toho
v kul-
tuře
orná
půda
(ha)

z toho
kultuře
sady,
zahra-

dy 
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF I
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF II
(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF III

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF IV

(ha)

z toho v
třídě

ochrany
ZPF V
(ha)

popis

44 WT 0,61 0 0,61 0,61 0 0,44 0,16 0 0 0 vodní plochy a toky

45 WT 1,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dtto.

CELKEM 3,38 0 0,61 0,61 0 0,44 0,16 0 0 0

Ochrana a rozvoj přírodních hodnot, zvyšování ekologické stability a migrační prostupnosti krajiny jsou
republikové priority – požadavek na řešení vyvážení krajiny vyplývá z PUR ČR  - viz kap. B/I.2b. Ochrana systémů
ekologické stability je veřejným zájmem. Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby
systému ekologické stability podle § 4 odst 1 zákona č.  114/1992 Sb.,  o ochraně  přírody a krajiny,  ve znění
pozdějších předpisů, se dle § 59 odst. 3 zákona nevztahují ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu.
Realizací krajinotvorných opatření se zvyšuje biodiverzita krajina a její ekologická stabilita, přičemž zvýšení podílu
ekologicky stabilních ploch a realizace přírodě blízkých opatření převyšuje požadavek na ochranu ZPF.

Zásady ochrany ZPF dle § 4,  5 zák. č.  334/1992, Sb.,  o ochraně  ZPF, jsou splněny. Využitím všech
návrhových ploch krajinné zeleně, ploch lesních, ploch přírodní a sídelní zeleně a vodních ploch pro daný účel:
- nebude narušena organizace zemědělského půdního fondu - návrhem nevznikají zbytkové plochy pro zeměděl.
využití
-  navržené liniové prvky krajinné zeleně  kopírují  stávající  liniové struktury (účelové komunikace, silnice,  vodní
toky), tj. v maximální možné míře respektují parcelní kresbu, půdní bloky a jejich obhospodařování
- nedochází k narušení hydrologických a odtokových poměrů – všechny navržené přírodně blízká opatření zvyšují
retenci vody v krajině
- nedochází k narušení sítě zemědělských účelových komunikací – navržené přírodní opatření respektuje stávající
síť účelových komunikací a umožňují jejich existenci - viz podmínky využití ploch – viz kap. A/I.6b návrhu
- bude zajištěna funkčnost ponechaných melioračních systémů – viz podmínky využití, kap. A/I.6b návrhu
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-   na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability zajišťující
uchování a reprodukci přírodního bohatství (plochy č.  19, 26, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 53, 62) podle § 4 odst 1
zákona č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů se dle § 59 odst. 3 téhož zákona nevztahují ustanovení o
ochraně zemědělského půdního fondu
- navržené významné krajinné prvky  (plochy č. 17-25, 27-33, 36, 37, 40, 46-48, 55-62) podporují ekologickou
stabilitu krajiny a její produkční schopnost a vztahuje se na ně ochrana ze zákona (§ 4 odst 2 zákona č. 114/1992
Sb.). 
-  rozsah  a  vlastní  umístění  všech  navržených  ploch  přírodně  blízkých  opatření  zohledňuje  koordinaci  širších
územních  vztahů  (nadřazenou  územně  plánovací  dokumentaci  vč.  zpracovaných  studií,  plánů;  návaznost  na
sousední katastrální území, příp. již realizované záměry), místní poměry (morfologie terénu, existence stávající
komunikační sítě, přírodní a technické limity a skutečný stav území) – předložené řešení je komplexním návrhem.
Návrh jednotl. ploch je odůvodněn v kap. B/I.4 část III.4l, m. Obnova či realizace prvků ÚSES, VKP je veřejným
zájmem, který je výhodný rovněž z hlediska ochrany ZPF (protierozní opatření, retence vody v krajině, zvýšení
biodiverzity krajiny). Návrhem přírodně blízkých opatření je podpořena ekostabilizační schopnost krajiny a ochrana
krajinného rázu ve smyslu § 12, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. 

Závěr:
Rozvoj zastavěného území vlastního sídla je extenzivní. Návrh nových zastavitelných ploch pro obytnou

výstavbu vychází především z koncepce založené ÚPO Zahnašovice, limitů a z požadavků na řešení. Návrhem
územního plánu je snaha o scelení zastavěného území a vlastního sídla a vytvořit podmínky pro koordinovaný
rozvoj území. Do řešení se promítají záměry z nadřazené územně plánovací dokumentace (PÚR ČR, ZÚR ZK) a
dalších krajských dokumentů,  které byly respektovány. Snahou bylo řešení nezastavěné krajiny s cílem posílit
ekostabilizační funkci krajiny. Z hlediska kvality ZPF se jedná o vysokobonitní půdy (I., II. tř. ochrany), který je
záborem pozemků dotčen.

Souhrnná přehledná tabulka bilance předpokládaných dopadů na půdní fond pro jednotlivé navrhované plochy
s rozdílným způsobem využití:

Kód Popis ploch
ZPF
(ha)

Druh pozemku Třída ochrany

 orná
půda

zahrady sady
trvalý
travní
porost I. II. III. IV. V.

SO plochy smíšené obytné 1,36 1,27 0,09 0,0 0,0 0,27 0,55 0,0 0,0 0,09

VD
plochy pro drobnou vý-

robu a služby
1,43 0 1,07 0,36 0,0 1,38 0,05 6,19 0,0 0,0

VZ
plochy pro zeměděl-

skou a lesnickou výrobu
0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

DS
plochy pro silniční do-

pravu
12,15 11,94 0,16 0,0 0,0 11,86 0,25 0,0 0,0 0,0

P*
plochy veřejných

prostranství
0,19 0,1 0,08 0,0 0,0 0,19 0,0 0,0 0,0 0,0

T*
plochy technické in-

frastruktury
2,71 2,71 0,0 0,0 0,0 1,04 0,0 0,86 0,81 0,0

K plocha krajinné zeleně 36,25 36,25 0,0 0,0 0,0 31,8 3,52 0,61 0,3 0,0

L plochy lesní 6,92 6,92 0,0 0,0 0,0 6,68 0,01 0,0 0,23 0,0

P plochy přírodní 4,35 4,35 0,0 0,0 0,0 1,3 3,05 0,0 0,0 0,0

Z* plochy sídelní zeleně 1,26 1,13 0,13 0,0 0,0 1,26 0,0 0,0 0,0 0,0

WT vodní plochy a toky 3,38 0,61 0,0 0,0 0,0 0,44 0,16 0,0 0,0 0,0

70,3 65,58 1,53 0,36 0,0 56,52 7,59 7,66 1,34 0,09

Návrh  ploch  navazuje  na  koncepci  založenou  UPO  Zahnašovice  vč.  jeho  změn.  Navržené  řešení
představuje z hlediska bilančních dopadů na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) zásah 70,3 ha. Je
třeba zohlednit:

1 - Na území obce Zahnašovice převažují zemědělské půdy nejvyšší až průměrně bonity (půdy I., II. a III.
tř.) představující 98% celkového rozsahu ZPF.
2 - Pro bydlení (plochy SO) je navrhovaných z celkového předpokládaného záboru ZPF  pouze 1,36 ha 
(2 %) , přičemž 1,36 ha je převzato z ÚPO Zahnašovice. 
3 - Lokální výroba (plochy VD, VZ) představují 2,5% záborů ZPF.
4 - Rozsáhlý předpokládaný zábor 10,26 ha (15%) tvoří koridor pro dálnici D49 a lokální záměry v rozsahu
2,4  ha  (3,5%)   na  řešení  dopravní  infrastruktury.  Požadavek  na  zapracování  plochy  pro  dálnici  D49
vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace (PUR ČR, ZÚR ZK).
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5 – Zábory ZPF pro veřejné prostranství v rozsahu 0,19 ha jsou minimální (0,3%). Zábory pro technickou
infrastrukturu v rozsahu 2,71 ha budou ve své podstatě nulové, neboť se jedná o rozšíření vodovodu s
přesahem na sousední katastrální území a po realizaci vlastní stavby bude dotčené území navráceno zpět
do ZPF.
6  -  Plochy  přírodně  blízkých  opatření  (sady,  krajinná  zeleň,  zalesnění,  ÚSES,  vodní  plochy)  jsou
z hlediska navrhované funkce nezastavitelné a mají ekostabilizační funkci v krajině a vztahuje se na ně
ochran  zák.  č.  114/1992  Sb..  Z  hlediska  celkového  rozsahu  záborů  představují  52,16  ha  (74%).  Na
pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability podle § 4
odst 1 zákona č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů se dle § 59 odst. 3 téhož zákona nevztahují
ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Závěr:
V rámci procesu zpracování územního plánu byly prověřeny všechny potenciální územní možnosti (re-
zervy) pro rozvoj obce, přičemž předložené řešení se jeví z pohledu veřejných zájmů a zájmů obce jako
optimální.  Předloženým návrhem územního plánu Zahnašovice je v rozumném rozsahu uspokojen poža-
davek na rozvoj obce (vymezení nových zastavitelných ploch) a organizace nezastavěné krajiny, vše při
maximálním  respektování  zásad  ochrany  zemědělského  půdního  fondu  (především  §  4  a  5  zák.
č. 334/1992Sb.). Navržené řešení je tedy přijatelné i z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. 

B/I.8b - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky
určené k plnění funkcí lesa

(1) Z celkové výměry území řešeného územním plánem (495 ha) zaujímají plochy lesa cca. 1 % (4,82 ha).
Lesy mají jak hospodářský charakter s protierozní a krajinotvornou funkci.

(2) Navrženým řešením nedojde k záboru PUPFL.  V pásmu 50m od okraje lesa se nachází plocha č. 7,
jejíž využití je podmíněno respektováním tohoto limitu – viz kap. A/I.6b návrhu.

(3) S ohledem na malé zastoupení PUPFL v území a s ohledem na požadavek zvýšení podílu ekologicky
stabilních ploch se navrhuje zalesnění ve vazbě na stávající lesní pozemky. Navíc v případě ploch č.40, 55 se
jedná o kompenzační opatření řešené v Územní studii dopadů strategické průmyslové zóny Holešov – viz kap.
B/I.2d :

P l o c h y   l e s n í
Označení plochy, název lokality, podmínka pro využití Výměra (ha)
L č. 40 – pozemky navržené k zalesnění pro rozšíření stávajícího komplexu lesa 1,68
L č. 48 – pozemky navržené k zalesnění k scelení stávajících fragmentů lesa 1,9
L č. 55 – pozemky navržené k zalesnění pro rozšíření stávajícího komplexu lesa 3,54

(4) Podmínky funkčního využití pro plochy L vychází z definice uvedené ve vyhl. č. 501/2006 Sb. a par. 18
odst. 5 stavebního zákona. Možnost umístění oplocení jako podmíněně přípustné využití je stanovena z důvodu
ochrany porostů před zvěří a činnosti spojených s chovem lesní zvěře. 

B/I.9 Údaje o počtu listů textové části odůvodnění a počtu výkresů připojené 
grafické části   

Textová  část  odůvodnění  územního  plánu  obsahuje  94 listů  A4  na  stranách  1  až  94.  Grafická  část
odůvodnění obsahuje 6 výkresů č. B/II.1 až B/II.6:
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B/II.1 Výkres širších vztahů 1:100 000
B/II.2 Koordinační výkres 1:5 000
B/II.3 Koordinační výkres – výřez zastavěného území 1:2 000 
B/II.4 Výkres předpokládaných záborů ZPF 1:5 000 
B/II.5 Výkres technické infrastruktury – doprava, energetika, spoje 1:5 000
B/II.6 Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství 1:5 000

Součástí odůvodnění k návrhu územního plánu jako jeho příloha je:
Příloha č. 5 Doplňující průzkumy a rozbory 

Použité zdroje:

AOPK ČR, http://mapy.nature.cz/

ČGS, www.geology.cz, www.geologickasluzba.cz

ČSÚ, http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp

NPÚ, http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

MŽP, http://sekminfo.mzp.cz/info

http://kontaminace.cenia.cz/

Povodňový informační systém, www.povis.cz

Povodňový portál, www.edpp.cz

PRVK ZK, http://vms4.kr-zlinsky.cz/prvkuk/

ŘSD ČR – silniční a dálniční síť ČR 07_2013, http://geoportal.jsdi.cz/geoportal_RSDCR/default.aspx

ŘSD ČR – celostátní sčítání dopravy 2010, http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx

ZUR ZK, UAP ZK, https://juapzk.geostore.cz/portal/

MŽP, http://sekminfo.mzp.cz/info

http://geoportal.gov.cz/web/guest/home

Územní plán obce:

Holešov, Lechotice, Ludslavice, Martinice u Holešova, Míškovice, Třebětice, Žeranovice
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