
 

ÚZEMNÍ PLÁN 

 

ŽERANOVICE 
 

B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

 

PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 01/2017 
 
 

 

OBEC : Žeranovice 

OKRES : Kroměříž 

KRAJ : Zlínský 

POŘIZOVATEL : 
Městský úřad Holešov, 
Útvar územního plánování 

PROJEKTANT : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín 

   Urbanismus : Ing. arch. Vladimír Dujka 

Doprava : Ing. Rudolf Nečas 

Energetika : Ing. arch. Vladimír Dujka 

Vodní hospodářství : Ing. Dagmar Zákravská 

Zásobování plynem, odpady : Ing. Dagmar Zákravská 

Krajinný ráz, ÚSES : Arvita.P spol. s r.o. 

Ekologie, ÚSES : Ing. arch. Vladimír Dujka 

Geografie, urbanismus  Mgr. Jiří Dujka 

Digitální zpracování : Vojtěch Eichler 

   
Zakázkové číslo : 01/2016 

   
Archívní číslo : 604/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen 2017 



OBSAH 
 

1. Postup při pořízení územního plánu .............................................................................................. 1 

1.1. Pořízení územního plánu ............................................................................................................ 1 

1.2. Zadání územního plánu ............................................................................................................... 1 

1.3. Návrh územního plánu ................................................................................................................ 1 
1.3.1. Společné jednání o návrhu územního plánu.................................................................................... 2 
1.3.2. Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem ..................................................................... 2 
1.3.3. Řízení o územním plánu .................................................................................................................. 4 

2. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu vyplývající z § 53 odst. 4a) až d)       
stavebního zákona ........................................................................................................................... 5 

2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem .......................................................................................................................... 5 
2.1.1. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje .............................................. 5 
2.1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ......... 11 

2.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architekto- 
nických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území .... 24 

2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů .................................... 24 

2.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů .................................... 25 
2.4.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatněných v rámci 

společného jednání o návrhu územního plánu ............................................................................. 26 
2.4.2. Vyhodnocení vyjádření ostatních organizací k návrhu územního plánu uplatněných v rámci 

společného jednání o návrhu územního plánu ............................................................................. 40 
2.4.3. Vyhodnocení připomínek sousedních obcí k návrhu územního plánu uplatněných v rámci 

společného jednání o návrhu územního plánu ............................................................................. 40 
2.4.4. Výsledky řešení rozporů ................................................................................................................ 40 
2.4.5. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu uplatněných v rámci 

veřejného projednání návrhu územního plánu ............................................................................. 41 
2.4.6. Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu       

rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu (§ 53 stavebního zákona) ......... 47 

3.  Náležitosti vyplývající z § 53 odst.5 a) až f) stavebního zákona ............................................... 52 

3.1. Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 ..................................................... 52 
3.1.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací        

vydanou krajem ............................................................................................................................ 52 
3.1.2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného    
území ........................................................................................................................................... 52 

3.1.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů .... 52 
3.1.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky řešení rozporů ........................ 52 
3.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí ........ 53 
3.2.1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ............................................................................... 53 
3.2.2. Výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí ........................................................................... 53 

3.3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona ......................................... 53 

3.4. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly .................................................................................................................... 53 

3.5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení .................................................................................... 53 
3.5.1. Vymezení zastavěného území ....................................................................................................... 53 
3.5.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ....................................... 54 
3.5.3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému    

sídelní zeleně ............................................................................................................................... 54 
3.5.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování ......................................... 58 
3.5.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny                 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin apod. ........................ 67 



 
3.5.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího   

účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, pří-pustného využití, nepřípustného 
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a    
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních    
pozemků a intenzity jejich využití) ................................................................................................ 68 

3.5.7. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno       
vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9,         
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního     
plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání ........................................................ 72 

3.5.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům        
a stavbám vyvlastnit ..................................................................................................................... 72 

3.5.9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit       
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1            
katastrálního zákona .................................................................................................................... 75 

3.5.10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona ................................ 75 
3.5.11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru 

udržitelného rozvoje území .......................................................................................................... 75 
3.5.12. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,          

včetně podmínek pro jeho prověření ............................................................................................ 90 
3.6. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch .................................................................................................................. 90 
3.6.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s cíli a úkoly stavebního zákona .................... 90 
3.6.2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s republikovými prioritami PÚR ..................... 91 
3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ................................................................... 91 

4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb. část II odst.1a) až d) .................................... 96 

4.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území .......................... 96 
4.1.1. Širší geografické vztahy ................................................................................................................ 96 
4.1.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály ......................................................................... 97 
4.1.3. Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi ................................. 97 

4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání .................................................................................. 98 
4.2.1. Vyhodnocení požadavků ze schváleného zadání .......................................................................... 98 
4.2.2. Ostatní doplňující údaje ............................................................................................................... 107 
4.2.3. Požadavky ochrany a bezpečnosti státu ..................................................................................... 112 

4.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního         
rozvoje .................................................................................................................................... 112 

4.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní           
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa ......................................................................... 112 
4.4.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) .......................................................... 112 
4.4.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) ....................................... 131 

5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ............................................................................ 132 

5.1.  Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu ........................................... 132 

6. Vyhodnocení připomínek ............................................................................................................. 133 

6.1. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu uplatněných v rámci 
společného jednání o návrhu územního plánu ....................................................................... 133 
6.1.1. Připomínky doručené ve stanovené lhůtě pro společné jednání o návrhu územního plánu ........ 133 
6.1.2. Připomínky doručené po stanovené lhůtě pro společné jednání o návrhu územního plánu ........ 136 

6.2. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu uplatněných v rámci    
veřejného projednání návrhu územního plánu ....................................................................... 137 

7. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené      
grafické části................................................................................................................................. 137 

7.1. Textová část ............................................................................................................................ 137 

7.2. Grafická část............................................................................................................................ 137 



ÚZEMNÍ PLÁN ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

1 

B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 
 

1.  Postup při pořízení územního plánu 

1.1. Pořízení územního plánu 

 V souvislosti s novými požadavky na rozvoj území rozhodlo Zastupitelstvo obce Žeranovice o 

pořízení nového územního plánu dle ust. § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení ust. § 44 písm. a) a § 45 

odst. 1) zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen sta-

vebního zákona). Pořízení Územního plánu Žeranovice schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice 

na svém zasedání dne 20.01.2015 usnesením č. 3/4. Určeným členem zastupitelstva obce Žerano-

vice pro spolupráci s pořizovatelem byl dne 20.01.2015 pověřen ing. Antonín Vyňuchal. 

 Následně obec dne 27.01.2015 požádala Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a archi-

tekta města o pořízení Územního plánu Žeranovice (žádost byla doručena dne 28.1.2015).  
 

1.2. Zadání územního plánu 

 Návrh zadání územního plánu byl pořizovatelem Městským úřadem Holešov, útvarem územního 

plánování a architekta města zpracován v souladu s ust. § 47 stavební zákona ve spolupráci s 

určeným zastupitelem.  

 V souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) a ust. § 47 stavebního zákona zahájil pořizovatel projednání 

návrhu zadání územního plánu. Pořizovatel zaslal dopisem ze dne 21.09.2015 návrh zadání 

jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a zajistil zveřejnění návrhu 

zadání územního plánu Oznámením o projednávání návrhu zadání územního plánu Žeranovice na 

úřední desce obce Žeranovice a Městského úřadu Holešov v období od 22.09.2015 do 23.10.2015 a 

jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení Oznámení o projednávání 

návrhu zadání na obci a u pořizovatele. V uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. 

Pořizovatel zaslal návrh zadání územního plánu též obci, pro kterou územní plán pořizuje. Do 30-ti 

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; ve stejné lhůtě 

mohly uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.  

 V rámci projednávání zadání neuplatnil dotčený orgán požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu 

územního plánu na životní prostředí a vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či 

ptačí oblasti (koordinované stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství ze dne 20.10.2015, č.j. KUZL 58095/2015).  

 Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 

upravil návrh zadání a spolu se zprávou o projednání předložil ke schválení Zastupitelstvu obce 

Žeranovice. Zastupitelstvo obce Žeranovice schválilo upravené zadání dne 26.11.2015 usnesením 

č. 8/3. 

 

1.3. Návrh územního plánu 

Na základě schváleného zadání územního plánu pořizovatel pořídil pro obec zpracování návrhu 

územního plánu. Návrh územního plánu byl zpracován na základě Smlouvy o dílo mezi objednatelem 

obcí Žeranovice a zhotovitelem Ing. arch. Vladimírem Dujkou. 
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1.3.1. Společné jednání o návrhu územního plánu 

 V souladu s ust. § 50 stavebního zákona pořizovatel oznámil dopisem ze dne 01.07.2016 místo a 

dobu konání společného jednání jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou 

je územní plán pořizován a sousedním obcím. Současně předal krajskému úřadu návrh územního 

plánu pro posouzení podle § 50 odst.7 stavebního zákona. 

 Dále pořizovatel doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce 

Městského úřadu Holešov a Obecního úřadu Žeranovice dne 01.07.2016 a sejmutou dne 

18.07.2016.  

 Společné jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi se uskutečnilo dne 28.07.2016 na 

Městském úřadu Holešov. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění svých stanovisek do 30ti dnů 

ode dne společného jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Do 30ti 

dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatel písemnou připomínku. 

Pořizovatel umožnil po uvedenou dobu nahlédnout do návrhu územního plánu. Návrh územního 

plánu byl k nahlédnutí na Městském úřadu Holešov, Útvaru územního plánování a architekta města 

a Obecním úřadu Žeranovice a zveřejněn na internetové adrese www.holesov.cz. 

 

1.3.2. Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem 

a) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, T. Bati 

21, 761 90 Zlín 

(stanovisko nadřízeného orgánu návrhu Územního plánu Žeranovice, ze dne 18.04.2017; č.j. KUZL 

25930/2017) 

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadříze-

nému orgánu územního plánování byl dne 7.7.2016 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 Žeranovice (dále jen ÚP). 

Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle ust. § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona byly 

krajskému úřadu doručeny dne 29.3.2017 spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu ÚP Žerano-

vice z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s poli-

tikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ust. § 50 odst. 7 

stavebního zákona). 

Posouzení 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 

územního plánování ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona souhlasí s návrhem ÚP Žeranovice 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. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

Odůvodnění 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 

územního plánování posoudil ÚP Žeranovice z těchto hledisek: 

a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy 

Z hlediska širších vztahů a koordinace území nemáme k návrhu ÚP Žeranovice zásadní připo-

mínky.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

http://www.holesov.cz/


ÚZEMNÍ PLÁN ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

3 

b) Soulad s politikou územního rozvoje 

Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále též PÚR ČR) pro řešené území 

vyplývá: 

 respektování republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území - 

jsou uplatněny a vyhodnoceny 

 obec je součástí rozvojové oblasti OB9 - zapracováno 

 koridor dopravní infrastruktury D 49 Fryšták-Zlín-Vizovice-Horní Lideč-hranice ČR (-Půchov) 

Krajský úřad po posouzení konstatuje, že v návrhu ÚP Žeranovice jsou zohledněny a zapracovány 

záležitosti, které pro řešené území vyplývají z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. ÚP Žeranovice není 

v rozporu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke 

dni 5.10.2012  (dále jen ZÚR ZK) požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o 

změnách v území vyplývající z následujícího vymezení: 

 priority územního plánování - jsou uplatněny a vyhodnoceny 

 obec je součástí rozvojové oblasti OB9 - zapracováno 

 koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - je uplatněno a 

vyhodnoceno 

 cílové charakteristiky krajiny, krajinný celek Holešovsko, krajinný prostor Žeranovicko, krajina 

zemědělská intenzivní - je uplatněno a vyhodnoceno 

 PK 01 – D49 Hulín-Střelná - zapracováno v ÚP 

 PU 158 - RBK 1580 – Na Skále - Lipina - zapracováno v ÚP 

 Návrh ÚP Žeranovice není v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

 

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 

 názvy jednotlivých kapitol doporučujeme upravit podle vyhlášky č.500/2006 Sb., v platném znění. 

Např. kap. 6., 7., a 9., a po úpravě doplnit jejich obsah. Např. v kap. 9.1. Veřejná prostranství s 

předkupním právem pro obec Žeranovice – dle vyhlášky doplnit katastrální území 

Řešení: Názvy předmětných kapitol byly upraveny. Název katastrálního území byl uveden již v pů-

vodním textu – v první větě.  

 v textové části návrhu se uvádí jen to, co projektant navrhuje a zastupitelstvo obce schvaluje. Např. 

návrh cyklotras není předmětem řešení územního plánu 

Řešení: Z kapitoly 4, podkapitoly 4.1, oddílu e) Cyklistická doprava byla vypuštěna věta: „V řeše-

ném území obce Žeranovice jsou navrženy tři nové cyklotrasy spojující obec Žeranovice se soused-

ními obcemi Martinice, Horní Lapač a Lechotice“. 

 v celé dokumentaci upravit název záměru PK 01 silnice Hulín střelná ze ZÚR ZK z R 49 na dálnici 

D 49. 

Řešení: Bylo upraveno dle požadavku. Správný název zní: „dálnice II. třídy D49“. 
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Textová část odůvodnění 

 v kap. 2.1 je třeba uvést nejen vyhodnocení republikových priorit, ale i jejich znění, stejně jak u 

vyhodnocení priorit ze ZÚR ZK. 

Řešení: Bylo upraveno dle požadavku. 

 v kap. 11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území je třeba 

doplnit požadavek pro ÚP Racková na návaznost plochy pro rozliv Suché vodní nádrže Lechotice, 

poldr N5 na území obce Racková. Doporučujeme znovu posoudit vymezenou plochu pro rozliv na 

k.ú. Žeranovice v závislosti na průběhu vrstevnic v území 

Řešení: Textová část B.1 Odůvodnění územního plánu Žeranovice neobsahuje kapitolu č. 11 

(poslední kapitolou Odůvodnění je kapitola 7), nicméně v kapitole 4, podkapitole 4.1, oddílu 4.1.3. 

Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi textové části Odůvodnění 

je uvedeno, že „V ÚP Racková není zajištěna návaznost na navrženou plochu technické 

infrastruktury (T*) 10, která je určena pro realizaci hráze poldru v lokalitě U Rovní“. Přestože je 

nezbytné, aby byla tato skutečnost řešena změnou ÚP Racková, Územní plán Žeranovice nijak 

nemůže nařídit její provedení. 

V grafické části dokumentace je upraven rozsah rozlivu poldru N5. Původní chybné vymezení bylo 

převzato z poskytnutých dat ÚAP.  

 v kap. 4. b. Vodní hospodářství – ochrana před povodněmi, je uveden Plán oblasti povodí Moravy a 

Dyje, který už neplatí. Doplnit posouzení platných dokumentů v oblasti ochrany před povodněmi a 

v celé dokumentaci uvádět jen platné dokumenty 

Řešení: Bylo upraveno dle požadavku. V textové části Odůvodnění je uváděn aktuální dokument Plán 

dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 

 doplnit údaje o zpracovaném návrhu ÚP do registračního listu v evidenci územně plánovací 

činnosti na stránkách ÚÚR Brno. 

Řešení: Není zapracováno. Jedná se o balastní požadavek, neboť řešení územního plánu tyto dílčí 

organizační záležitosti neobsahuje. 

 

1.3.3. Řízení o územním plánu 

 O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se v souladu s ustanovením § 52 stavebního 

zákona konalo dne 21.06.2017 na Obecním úřadu v Žeranovicích veřejné projednání.  

 Oznámení o konání veřejného projednání bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému 

úřadu, sousedním obcím a obci Žeranovice dne 12.05.2017. Veřejné projednání návrhu územního 

plánu bylo oznámeno i veřejnou vyhláškou, která byla zveřejněna na úřední desce pořizovatele - 

MěÚ Holešov a Obecního úřadu Žeranovice dne 15.05.2017 a sejmuta 29.06.2017 . Dokumentace 

k návrhu územního plánu byla vystavena po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 15.05.2017 do 

28.06.2017 (včetně) k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele (na MěÚ Holešov, útvar územního 

plánování) a na obci Žeranovice. Ke stažení byl návrh uveřejněn způsobem umožňující dálkový 

přístup na stránkách města Holešova (www.holesov.cz).  

 Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatit své připomínky a dotčené 

osoby (dle § 52 odst. 2 stavebního zákona) námitky. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek a 

osoby oprávněné k podání připomínek byly na tuto skutečnost upozorněny ve veřejné vyhlášce i na 

samotném veřejném projednání. Dotčené orgány a krajský úřad byly vyzvány k uplatnění 

stanovisek k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.  

 V den konání veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky. V rámci 

projednání byla v zákonné lhůtě uplatněna námitka oprávněného investora. V souladu s 

ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 

vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o 

námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy 

pořizovatel dne 11.08.2017 odeslal dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému 

http://www.holesov.cz/


ÚZEMNÍ PLÁN ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

5 

orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě do 30ti dnů od obdržení uplatnili stanoviska. Po uvedenou 

dobu byl návrh územního plánu, tak jak byl projednán v rámci veřejného projednání, k nahlédnutí 

na Městském úřadu Holešov, útvaru územního plánování a současně byl zveřejněn na internetové 

adrese www.holesov.cz. 

 Následně pořizovatel zajistil pro obec úpravu návrhu v nezbytně nutném rozsahu a předložil 

zastupitelstvu obce Žeranovice návrh na vydání územního plánu Žeranovice s jeho odůvodněním. 

 

2. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu vyplývající z § 53 
odst. 4a) až d) stavebního zákona 

2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  

2.1.1. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 

a) Vyhodnocení souladu s vymezenými rozvojovými plochami a rozvojovými osami 

 Dne 15.4.2015 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 276/2015 schválila dokument 

„Aktualizace č. 1 PÚR ČR“. Doposud platná „Politika územního rozvoje ČR 2008“ přestala v 

měněných částech platit a platí již „Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1“. V 

Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále také „PÚR ČR“) jsou mj. vymezeny 

rozvojové oblasti a rozvojové osy. 

 Rozvojové oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve kte-

rých se projevují zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodní-

ho a republikového významu a těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje. Rozvo-

jové osy jsou vymezeny správními obvody ORP s výraznou vazbou na významné dopravní cesty. 

 Řešené území obce Žeranovice (ORP Holešov) je součástí vymezené rozvojové oblasti OB9 Zlín. 

Území je ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Zlína při spolupůsobení vedlejších 

center, zejména Otrokovic a Holešova. Jedná se o silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických 

činností, z nichž značná část má republikový význam; podporujícím faktorem rozvoje je poloha 

(Otrokovice) na II. tranzitním železničním koridoru a uvažovaná rychlostní silniční propojení Zlína 

prostřednictvím dálnice II. třídy D49
1
 s dálnicí D1 u Hulína a Otrokovic prostřednictvím R55 z 

Hulína do Břeclavi. Z úkolů pro územní plánování vyplynul z PÚR ČR pro řešené území obce 

Žeranovice požadavek na vymezení dílčího úseku koridoru pro připravovanou dálnici II. třídy D49 

v úseku Fryšták–Zlín–Vizovice–Horní Lideč–hranice ČR – SK (Púchov). Pro zajištění realizace 

dálnice II. třídy D49 jsou v územním plánu Žeranovice navrženy plochy silniční dopravy. 

 Z úkolů pro územní plánování vyplynuly z PÚR ČR pro řešené území obce Žeranovice tyto další 

požadavky na řešení, zapracování nebo upřesnění: 

-  Možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování 

při současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

Řešení: V územním plánu jsou jednak v maximální míře respektovány plochy a zařízení stávající 

veřejné infrastruktury, jednak jsou navrženy nové plochy pro zajištění dopravní a technické 

obsluhy stávajících i navržených ploch, včetně ploch pro občanské vybavení a veřejná pro-

stranství. 

                                                           
1
  Změna názvosloví „rychlostní silnice / dálnice II. třídy“ je v celé dokumentaci Územní plán Žeranovice provedena v souladu se 

„Společným stanoviskem Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí k zákonu č. 268/2015 

Sb., ze dne 15. září 2015, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon Č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, s účinnosti od 31. prosince 2015 (dále také „Společné stanovisko"). Dle nového názvosloví se v tomto 
konkrétním případě jedná o dálnici II. třídy D49. 

http://www.holesov.cz/
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-  Rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové 

sociální segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům 

ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu. 

Řešení: Navržené řešení je v souladu s uvedeným požadavkem – podrobně viz kapitola 4, 

podkapitola 4.4. této textové části B.1 Odůvodnění územního plánu (dále také jen Odůvodnění). 

- Ochrana a využití rekreačního potenciálu krajiny.  

Řešení: Navržené řešení je v souladu s uvedeným požadavkem – podrobně viz kapitola 3, oddíl 

3.5.11, písm. d) Ochrana přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. 

-  Minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území. 

Řešení: Navržené řešení je v souladu s uvedeným požadavkem – podrobně viz kapitola 3, oddíl 

3.5.11, písm. d) Ochrana přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. 

 

b) Vyhodnocení souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území 

Územní plán Žeranovice je v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území. 

 Priorita 14: Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 

identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 

atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v 

souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 

zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. 

Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváže-

nému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné 

hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Vyhodnocení: Navržené řešení ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovává 

ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity 

území, jeho historie a tradice. Řešené území má významnou zemědělsko-produkční funkci, jež je 

dána přírodními podmínkami a kulturně-historickými zvyky hospodaření s půdou. Jsou navrženy 

plochy, které budou produkční funkci krajiny zachovávat a současně zvyšovat a udržovat její 

ekologickou stabilitu. 

 Priorita 14a: Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 

při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Vyhodnocení: Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí navržené řešení dbá na rozvoj 

primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekolo-

gických funkcí krajiny. 

 Priorita 15: Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segre-

gaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 

segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací 

činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

Vyhodnocení: V řešeném území nejsou navrhovány žádné plochy, jejichž důsledkem by došlo k ne-

gativnímu ovlivnění sociální soudržnosti obyvatel a prostorově sociální segregaci. 

 Priorita 16: Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat před-

nost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 

důsledcích zhoršují stav i hodnoty 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 vymezených v PÚR ČR. 
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Vyhodnocení: Územní plán komplexně řeší využití celého správního území obce. Tento přístup je 

uplatňován zejména v případech, kdy by uplatňování jednostranných hledisek, zájmů a požadavků, 

mohlo ve svých důsledcích zhoršovat nebo výhledově negativně ovlivnit či narušit stav či hodnoty 

území. V řešení územního plánu jsou kromě ochrany hodnot území rovněž zohledněny požadavky na 

zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území (jsou navrženy nové plochy pro 

bydlení, občanské vybavení i veřejnou infrastrukturu, jsou stabilizovány stávající výrobní areály a 

plochy). Obec je součástí vymezené rozvojové oblasti a navržené řešení je v souladu se stano-

venými úkoly pro územní plánování (viz text výše). 

 Priorita 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. 

Vyhodnocení: Navržené řešení vychází z principu integrovaného rozvoje území, který představuje 

objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových 

hledisek. 

 Priorita 17: Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 

regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Vyhodnocení: V řešeném území zůstávají stabilizovány plochy výroby umožňující vytváření pra-

covních příležitostí, a tím i podmínek k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. Podle 

Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020 obec není součástí žádného hospodářsky 

problémového regionu. 

 Priorita 18: Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

 Vyhodnocení: Navrženým řešením je v rámci širších vazeb podporován polycentrický rozvoj 

sídelní struktury a jsou vytvářeny předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a 

venkovskými oblastmi pro zlepšení jejich konkurenceschopnosti. 

 Priorita 19: Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 

brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat 

zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného 

území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 

fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty 

na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 

negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Vyhodnocení: Jsou respektovány požadavky na hospodárné využívání zastavěného území a jsou 

vytvářeny podmínky pro zajištění ochrany nezastavěného území (zejména zemědělské půdy) a 

zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. V řešeném území se nenachází 

žádné plochy, jež by bylo možno považovat za plochy tzv. brownfields, ani žádné areály a plochy 

registrovaných brownfields. 

 Priorita 20: Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na 

to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy 

např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné 

ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem 

vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany země-

dělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování 

územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 

ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru 

v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně 

plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 

charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
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Vyhodnocení: Rozvojové záměry obce jsou umísťovány do co nejméně konfliktních lokalit a jsou 

podporována potřebná kompenzační opatření. Řešené území je ovlivněno záměrem nadřazené 

dopravní infrastruktury, jíž je připravovaná realizace dálnice II. třídy D49, která vytvoří v severní 

části řešeného území novou antropogenní bariéru. Územním plánem nejsou navrženy žádné plochy 

pro nadřazenou technickou infrastrukturu, ani se zde nenacházejí žádná zvláště chráněná území, 

lokality území NATURA 2000 ani významné mokřady. V rámci územního plánu je respektována a 

chráněna rozmanitost a kvalita životního prostředí, avšak jsou také vytvářeny podmínky pro 

ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podmínky pro využití 

přírodních zdrojů. 

 Priorita 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. 

Vyhodnocení: Jsou vytvářeny územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro 

volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury. 

V rámci územně plánovací činnosti je omezeno nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 

přístupnosti a propustnosti krajiny. 

 Priorita 21: Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-

né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a 

v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 

poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 

pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy 

krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Vyhodnocení: Obec Žeranovice je součástí vymezené rozvojové oblasti a navržené řešení je v 

souladu se stanovenými úkoly pro územní plánování (viz text výše). V nezastavěném území jsou 

navrženy plochy pro realizaci pásů liniové zeleně. Plochy veřejně přístupné zeleně v obci zůstávají 

stabilizovány. 

 Priorita 22: Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestov-

ního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot 

území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, 

které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Vyhodnocení: Navržené řešení vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území výhradně 

pro cykloturistiku, a to při zachování a rozvoji hodnot území. Řešení podporuje propojení míst, 

atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití 

jednak pro různé formy turistiky, jednak pro každodenní bezpečnou nemotorovou dopravu obyvatel 

obce. 

 Priorita 23: Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-

nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní 

a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 

krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení 

městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i pro-

střednictvím 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 úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto 

způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežá-

doucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 

budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Vyhodnocení: S výjimkou navržených ploch pro realizaci dálnice II. třídy D49, včetně souvisejících 

dopravních ploch, nejsou navrženy žádné další plochy dopravní infrastruktury s cílem zvýšení lepší 

dostupnosti území, neboť tato je již v současnosti dostatečně zajištěna. Zkvalitnění technické 

infrastruktury představuje především navrhované posílení vodních zdrojů včetně související 
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technické infrastruktury a návrh nové trasy vysokého napětí. Při umisťování technické infrastruk-

tury je zachována prostupnost krajiny a minimalizován rozsah fragmentace krajiny. 

 Priorita 24: Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 

zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 

dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 

bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany 

před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné 

formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Vyhodnocení: Navržené řešení počítá s vytvářením podmínek pro zlepšování dostupnosti území 

zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochra-

ny veřejného zdraví. V řešeném území je uvažováno o vytváření podmínek pro environmentálně 

šetrné druhy dopravy (pěší, cyklistická). 

 Priorita 24a: Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 

hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 

zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci 

negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou 

obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských 

areálů. 

Vyhodnocení: Navržené řešení umožňuje předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu na 

územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 

limitů. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vycházelo ze zásady 

hospodárného využívání zastavěného území a současně s ohledem na minimalizaci negativních 

vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. S výjimkou navržené plochy individuálního 

bydlení (BI) 1, která vychází z požadavků vlastníků pozemků, jsou plochy pro novou obytnou 

zástavbu vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný odstup od výrobních areálů. 

 Priorita 25: Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 

minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 

umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k 

řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v 

území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V 

zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 

využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Vyhodnocení: V rámci navrženého řešení jsou vytvářeny podmínky pro preventivní ochranu území 

a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat 

rozsah případných škod (v řešení územního plánu jsou navrženy plochy pro protipovodňovou 

ochranu). Součástí plánování územního systému ekonomické stability je také vytváření podmínek 

pro zvýšení přirozené retence srážkových vod s ohledem na strukturu osídlení a charakter kulturní 

krajiny. 

 Priorita 26: Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 

zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 

škod. 

Vyhodnocení: V řešeném území obce Žeranovice nejsou vymezena záplavová území ani plochy s vy-

sokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

 Priorita 27: Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky 

pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v 

území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro 

rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými 
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podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení 

(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 

atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti 

stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a 

letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských 

oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a 

dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Vyhodnocení: Navržené řešení vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruk-

tury v území a její rozvoj, aby bylo podporováno její účelné využití v rámci sídelní struktury.  

 Priorita 28: Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, poža-

dovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 

infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné 

řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Vyhodnocení: Pro zajištění kvality života obyvatel jsou zohledňovány nároky dalšího vývoje území 

a zohledňována řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 

veřejnou infrastrukturu. Návrhy a ochrana kvalitního veřejného prostoru i veřejné infrastruktury 

jsou řešeny ve spolupráci veřejného i soukromého prostoru s veřejností. 

 Priorita 29: Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vyme-

zovat 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. 

Vyhodnocení: V řešeném území obce Žeranovice je možno provozovat pouze silniční, pěší a cykli-

stickou dopravu. Silniční veřejná hromadná doprava je zajištěna autobusy příměstských autobu-

sových linek. Infrastruktura pro všechny výše jmenované druhy je dostatečná a neuvažuje se o jejím 

rozšiřování. Navržené řešení počítá s vytvářením podmínek pro vybudování a užívání vhodné sítě 

pěších a cyklistických cest. 

 Priorita 30: Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v bu-

doucnosti. 

Vyhodnocení: Navržené řešení koncipuje návrh technické infrastruktury tak, aby splňovala poža-

davky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti. 

 Priorita 31: Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich nega-

tivních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Vyhodnocení: V řešeném území nejsou navrženy žádné plochy výrobu energie z obnovitelných 

zdrojů. 

 Priorita 32: Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhod-

něných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí 

a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Vyhodnocení: Při stanovování urbanistické koncepce byla posouzena kvalita bytového fondu 

v obci. Na území obce Žeranovice se nenacházejí žádné znevýhodněné části zastavěného území, 

vyžadující rozsáhlejší přestavbu. Územním plánem je vymezena pouze jedna plocha přestavby pro 

účely vybudování zázemí hřbitova.  
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2.1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 

a) Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 

Správní území obce Žeranovice bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, zahr-

nující právní stav ke dni 5.10.2012 (dále také ZÚR ZK).  

1. Priority územního plánování  

 Priorita 1: Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlín-

ského kraje. Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého 

vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a 

kvalitní sociální soudružnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při 

rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti obcí. 

Řešení: Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 

vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel v území. Jsou navrženy nové plochy pro bydlení, občanské vybavení i 

veřejnou infrastrukturu). 

 Priorita 2: Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a 

koridorů podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci 

republikově významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního 

rozvoje České republiky 2008 (dále PÚR ČR 2008) a pro realizaci významných krajských záměrů, 

které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených 

v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK). 

Řešení: Do územního plánu jsou zapracovány: dálnice II. třídy D49 a plochy regionálního ÚSES. 

 Priorita 3. Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje 

nových hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie 

regionálního rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou 

působností (ORP) Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klobouky. Prověřit soulad loka-

lizace nových hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti 

jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou.  

Řešení: Priorita nemá vliv na ÚP Žeranovice, neboť území obce Žeranovice se nachází mimo území 

regionů se soustředěnou podporou státu. 

 Priorita 4: Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam 

krajského města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na 

rozvojové potenciály koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň 

rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci obce s 

rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy 

a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru a ome-

zovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Řešení: Navržené řešení umožňuje zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru. 

Současně řešení omezuje negativní důsledky suburbanizace, neboť umisťuje nové zastavitelné 

plochy zejména na okraje obce a nevytváří samostatná izolovaná suburbia. 

 Priorita 5: Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřeb-

ných staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné 

dopravní obsluhy kraje podle PRÚOZK, PÚR ČR 2008, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za 

rozhodující prioritu kraje nejméně do r. 2013. Pamatovat přitom současně na: 

-  rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako 

rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké 
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kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou 

formu dopravní obsluhy území kraje 

Řešení: V řešeném území se nenacházejí žádné plochy ani zařízení železniční dopravy; 

-  rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných 

dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do 

samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným 

podílem motorové dopravy. 

Řešení: Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy, je navržena jedna 

cyklostezka a tři cyklotrasy. 

 Priorita 6: Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, 

které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah 

obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvlášť na: 

- -zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti 

a kvalitě životního prostředí s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohle-

dem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkva-

litnění krajinných hodnot území; 

Řešení: navržené řešení vytváří vhodné podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na 

stanovenou cílovou charakteristiku a typ krajiny; současně umožňuje a podporuje úpravy 

vedoucí k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území; 

- umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny do co nejméně 

konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření; 

Řešení: S výjimkou ploch navržených pro realizaci dálnice II. třídy D49, které jsou zpřesněným 

záměrem ze ZÚR ZK, nejsou v územním plánu navrženy žádné (zastavitelné) plochy, které by 

svou realizací mohly výrazně ovlivnit charakter krajiny; 

- zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat 

historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty

nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit 

urbánní fragmentaci přilehlé krajiny; 

Řešení: navržené řešení vytváří podmínky pro zachování tradičního výrazu sídla, jeho siluety i 

dominant (podrobně viz kapitola 3, podkapitola 3.5, oddíl 3.5.11, písm. d), bod 3, písm. d), bod 

1, Cílové charakteristiky krajiny) a s výjimkou navržených ploch pro realizaci dálnice II. třídy 

D49 zamezuje urbánní fragmentaci krajiny v řešeném území; 

- zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakte-

ristiky. 

Řešení: podrobný popis navrženého řešení viz kapitola 3, podkapitola 3.5, oddíl 3.5.11, písm. 

d), bod 3, Krajinný ráz. 

 Priorita 7: Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve 

vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na: 

- upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 

které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území ; 

Řešení: územní plán řeší celé správní území obce Žeranovice s cílem zajištění vyvážených 

podmínek pro udržitelný rozvoj území; 

- významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného 

prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, 

prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné 

zeleně a zachování prostupnosti krajiny; 

Řešení: územní plán navrhuje rozvoj obytné funkce, doplnění občanské vybavenosti, stabilizuje 

stávající plochy výroby, vymezuje systém sídelní zeleně, navrhuje posílení ekologické stability 

území a ochranu jeho hodnot a vytváří podmínky pro ochranu a tvorbu krajiny, včetně zajištění 

její dostatečné prostupnosti; 
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- využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území s cílem podpořit přednostně 

rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů a na výběr ploch vhodných k 

podnikání v zastavěném území s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a 

dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla; 

Řešení: územní plán stabilizuje stávající plochy výroby, nové plochy pro výrobu nejsou navr-

ženy. 

- hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany zastavěného území a zachování 

veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace; 

Řešení: Nové plochy pro bydlení jsou primárně směřovány do proluk ve stávající zástavbě, ale s 

ohledem na stávající poměrně kompaktní charakter zástavby, je nová obytná výstavba směřo-

vána zejména na její okraje. Jsou respektovány plochy veřejné zeleně, které nejsou návrhem 

územního plánu nově fragmentovány; 

- vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně pozna-

menaná lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání zelených 

pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace; 

Řešení: řešené území se nachází na jihovýchodním okraji úrodné Hané ve zvlněné Fryštácké 

brázdě na severu vymezované výraznými svahy Hostýnských vrchů a na jihu Zlínskou 

vrchovinou. Jedná se o starou sídelní oblast, což je doloženo četnými archeologickými a později 

i písemnými nálezy. Zájmové území je tvořeno intenzivně obhospodařovanou zemědělskou 

krajinou s vysokým stupněm zornění. Lesní porosty se v omezené míře vyskytují pouze v jižní 

části řešeného území, přičemž větší lesní celky se zde nenacházejí. V území jsou v současnosti 

minimální socioekonomické bariéry, které by vytvářely střety zájmů v prostorové optimalizaci 

území. Výrazným zásahem do struktury stávajícího uspořádání území se po své realizaci stane 

nová dálnice II. třídy D49, situovaná na severním okraji řešeného území. Na plochách ZPF, 

ohrožených erozí jsou navrženy plochy pro realizací pásů zeleně výrazně liniového charakteru; 

- výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeň-

ství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínka-

mi v konkrétní části území: 

Řešení: Řešené území nemá vhodné podmínky pro rozvoj rekreační funkce ani zde nejsou 

zastoupeny žádné významné aktivity cestovního ruchu. Území je vhodné pro cykloturistiku;  

- rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 

energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 

podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských 

činností v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel 

současných i budoucích; 

Řešení: Územním plánem jsou navrženy plochy pro realizaci nadřazené dopravní infrastruktury 

(dálnice D49), nejsou navrženy žádné plochy pro výrobu ani pro těžbu nerostných surovin;  

- zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 

povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodí; 

Řešení: Podrobné vyhodnocení je uvedeno níže v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, 

písm. b) Vodní režim; 

- vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování a 

využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní 

Řešení: je popsáno v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.4, písm. b), bodě 2. Odkanalizování 

této textové části Odůvodnění. 

 Priorita 8. Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území 

a řešení specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy 

rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování 

jeho specifických hodnot. Dbát přitom současně na: 
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-  zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v 

hlavních centrech oblastí; 

-  zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v 

území; 

-  preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 

minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní 

rezervy pro případnou náhradní výstavbu. 

Řešení: Řešené území obce Žeranovice není součástí žádné specifické oblasti. 

 Priorita 9: Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, 

léčivých a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a 

neohrozit možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitel-

ných zdrojů energie. 

Řešení: V řešeném území se nachází chráněné ložiskové území nerostných surovin Žeranovice (ID: 

20350000; cihlářská surovina), ložisko – výhradní plocha Žeranovice (ID: 2035000; cihlářská 

surovina) a celé řešené území je součástí průzkumného území Vizovické vrchy I (ID: 040007; ropa 

a zemní plyn). Uvedené zdroje nerostných surovin jsou územním plánem plně respektovány, ale ve 

vlastním řešení nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho 

technické zajištění, ani žádné plochy pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie; 

 Priorita 10: Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních 

bohatství území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozho-

dování o změnách ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumen-

tace a územně plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, 

minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a 

před negativními jevy z působení přívalových srážek a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na 

minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených do I. a II. tř. ochrany. 

Řešení: Podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je uvedeno v kapitole 4, podkapitole 4.4. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkce lesa této textové části Odůvodnění. 

 Priorita 11: Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a 

majetku. 

Řešení: Z aktualizace dat ÚAP 2014 vyplývá, že do správního území obce již nezasahuje zájmové 

území OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení Ministerstva obrany. Návrh územního 

plánu Žeranovice není tedy v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. 

 Priorita 12: Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných 

strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení 

a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje. 

Řešení: Uvedená priorita nemá žádný přímý vliv na řešení ÚP Žeranovice. Vyhodnocení návrhu 

řešení ÚP Žeranovice je uvedeno níže v tomto oddílu pod písm. b) Vyhodnocení souladu územního 

plánu s rozvojovými programy a koncepcemi Zlínského kraje. 

 Priorita 13: Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících 

krajů a obcí České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na 

potřeby koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření 

rozvojových koncepcí překračujících hranici kraje a státní hranici. 

Řešení: Katastrální území Žeranovice ani okres Kroměříž, jehož součástí je i obec Žeranovice, 

nemají přímou hranici se Slovenskou republikou. Uvedená priorita nemá žádný přímý vliv na 

řešení ÚP Žeranovice.  

 Priorita 14: Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a 

nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje 

a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinace. 

Řešení: Uvedená priorita nemá žádný přímý vliv na řešení ÚP Žeranovice.  
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2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Řešené území obce Žeranovice je součástí vymezené rozvojové oblasti republikového významu 

OB9 Zlín.  

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje rozvojové oblasti OB9 Zlín se stanovuje: 

 Zásady pro rozhodování o změnách v území: 

- podporovat kapacitní dopravní napojení OB9 na významné vnitrostátní silniční a železniční tahy 

a na Slovensko; 

Řešení: V řešení územního plánu jsou navrženy plochy pro zajištění realizace dálnice II. třídy 

D49; jedná se o zpřesněný záměr ze ZÚR ZK.  

- podporovat přednostně rozvoj hospodářských a sociálních aktivit v prostoru Zlín – Otrokovice a 

v území Fryšták a Holešov; 

Řešení: S ohledem připravovanou realizaci Strategické průmyslové zóny Holešov, která se 

nachází ve vzdálenosti cca 3 km severně od Žeranovic a existenci stávajících výrobních ploch ve 

vlastní obci, nejsou navrženy žádné nové plochy pro výrobu. 

- v přírodě citlivém území Zlín – Vizovice věnovat zvláštní pozornost územně technickým a 

územně funkčním limitům rozvoje 

Řešení: Uvedená zásada se netýká řešení ÚP Žeranovice.  

 Úkoly pro územní plánování: 

- řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR v území OB9 

Řešení: V řešení územního plánu jsou navrženy plochy pro zajištění realizace dálnice II. třídy 

D49; jedná se o zpřesněný záměr ze ZÚR ZK.  

- prověřit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčených vymezením OB9 a stanovit 

pravidla pro jejich využití 

Řešení: Je podrobně popsáno v kapitole 3, oddílu 3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zasta-

vitelných ploch této textové části Odůvodnění.  

- dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území OB9, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, na jeho přírodní a krajinné 

hodnoty a na dostatečné zastoupení veřejné zeleně v jeho urbanizovaných částech 

Řešení: Je podrobně popsáno v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana přírody a krajiny a 

oddílu 3.5.3, písm. e) Vymezení systému sídelní zeleně této textové části Odůvodnění.  

 

3. Specifické oblasti 

Řešené území obce Žeranovice není součástí žádné specifické oblasti zpřesněné nebo stanovené 

v ZÚR ZK. 

 

4. Plochy a koridory 

a) Silniční doprava 

Ze ZÚR ZK vyplynuly pro správní území obce Žeranovice následující taxativní požadavky, které 

jsou zapracovány do Územního plánu Žeranovice: 

 zpřesnit koridor dálnice II. třídy D49 Hulín - Fryšták – Zlín – Vizovice – Horní Lideč – hranice ČR 

s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na obytnou funkci a přírodní i krajinné hodnoty 

dotčeného území 

Řešení: V řešení územního plánu Žeranovice jsou navrženy plochy určené pro realizaci dálnice II. 

třídy D49.  
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b) Vodní hospodářství – ochrana před povodněmi 

ZÚR ZK v článku 54 stanovují jako závazný dokument pro komplexní řešení Protipovodňové 

ochrany Plány oblasti povodí Moravy a Dyje 
2
. 

 Zásady pro rozhodování o změnách v území: 

- Řešit ochranu území komplexním protipovodňovým systémem navrženým v závazných doku-

mentech; Plány oblastí povodí Moravy a Dyje 
3
  

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. b) Vodní 

režim této textové části Odůvodnění.  

 Úkoly pro územní plánování  

- Zajistit územní vymezení a ochranu koridorů a ploch protipovodňových opatření v souladu s 

Plány oblastí povodí Moravy a Dyje 
4
 na úrovni ÚPD dotčených obcí formou veřejně prospěšné 

stavby a veřejně prospěšného opatření. 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.8. Vymezení veřej-

ně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a 

bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit této 

textové části Odůvodnění.  

c) Vodní hospodářství – zásobování vodou 

ZÚR ZK v článku 56a stanovují jako závazný dokument pro komplexní řešení zásobování vodou 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. 

 Zásady pro rozhodování o změnách v území: 

- Řešit zásobování území vodou v souladu se závazným dokumentem Plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací Zlínského kraje. 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.4, písm. b) Tech-

nická infrastruktura – bod 1. Zásobování pitnou vodou, této textové části Odůvodnění.  

 Úkoly pro územní plánování  

- Zajistit územní vymezení a ochranu koridorů a ploch pro zásobování vodou v souladu s Plánem 

rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje na úrovni ÚPD dotčených obcí formou veřejně 

prospěšné stavby. 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.8. Vymezení veřej-

ně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a 

bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit této 

textové části Odůvodnění.  

d) Plochy a koridory územního systému ekologické stability – regionální ÚSES 

Ze ZÚR ZK vyplynuly pro správní území obce Žeranovice následující taxativní požadavky, které 

jsou zapracovány do Územního plánu Žeranovice: 

 zpřesnit plochy a koridory skladebných prvků regionálního územního systému ekologické stability, 

vymezené jako veřejně prospěšná opatření (VPO), označené v kapitole 7.2 ZÚR ZK pod kódem 

PU158 - regionální biokoridor 1580 Na skále - Lipina 

Řešení: V řešení územního plánu Žeranovice jsou vymezeny plochy určené pro realizaci regio-

nálního biokoridoru 1580 Na skále - Lipina.  

Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana přírody 

a krajiny této textové části Odůvodnění. 

                                                           
2
 Tento dokument byl nahrazen Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu. 

3
 Tento dokument byl nahrazen Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu. 

4
 Tento dokument byl nahrazen Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu. 
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Přehled ploch vymezených jako VPO je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.8. Vymezení veřejně pro-

spěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpeč-

nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, této textové 

části Odůvodnění. 

 

5. Ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

a) Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území 

Přírodními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí následující významné prvky přírodního 

dědictví kraje: 

 Zvláště chráněná území přírody (CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty, národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky podle přehledů ÚAP 

kraje); 

Řešení: V řešeném území obce Žeranovice nejsou vymezena žádná zvláště chráněná území. 

 Obecně chráněná území přírody a krajiny (skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES, 

významné krajinné prvky, přírodní parky a přechodně chráněné plochy podle přehledů ÚAP kraje); 

Řešení: Stávající obecně chráněná území přírody a krajiny jsou do řešení ÚP Žeranovice zapra-

cována formou vymezení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 

 Prvky soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle přehledů ÚAP 

kraje); 

Řešení: V řešeném území obce Žeranovice nejsou vymezeny žádné prvky soustavy NATURA 2000. 

 Vodohospodářsky významná území (CHOPAV Beskydy, Vsetínské vrchy a Kvartér řeky Moravy, 

podzemní a povrchové zdroje pitné vody a zdroje léčivých a minerálních vod podle přehledů ÚAP 

kraje); 

Řešení: V řešeném území obce Žeranovice jsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů, která 

jsou územním plánem respektována. 

 Nerostné bohatství (chráněná ložisková území, stanovené dobývací prostory nerostných surovin a 

výhradní ložiska bez chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru podle přehledů ÚAP 

kraje); 

Řešení: V řešeném území se nachází chráněné ložiskové území nerostných surovin Žeranovice (ID: 

20350000; cihlářská surovina), ložisko – výhradní plocha Žeranovice (ID: 2035000; cihlářská 

surovina) a celé řešené území je součástí průzkumného území Vizovické vrchy I (ID: 040007; ropa 

a zemní plyn). Uvedené zdroje nerostných surovin jsou územním plánem plně respektovány, ale ve 

vlastním řešením nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho 

technické zajištění. 

 Typické znaky krajinného rázu a krajinné scény (otevřenost či uzavřenost krajiny, charakteristické 

modelace a pokryvy, typické výhledy, horizonty, dominanty a detaily podle přehledů dokumentace 

Krajinný ráz Zlínského kraje); 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana 

přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. 

 Ostatní přírodní hodnoty (vlastnosti přírody a krajiny užitečné pro lidskou společnost, např. 

specifické účinky fyzikální, chemické, estetické, rekreační apod.). 

Řešení: Řešené území nemá vhodné podmínky pro rozvoj rekreační funkce ani zde nejsou zastou-

peny žádné významné aktivity cestovního ruchu. Území je vhodné pro cykloturistiku. Těžiště 

rekreačních aktivit bude i nadále spočívat zejména v oblasti Hostýnských vrchů. 

 

Pro plánování a usměrňování územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot kraje se 

stanovuje dodržování těchto zásad pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní 

plánování: 
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Zásady pro rozhodování o změnách v území 

 podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat šetrné 

formy jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění; 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana 

přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. 

 dbát na zachování krajinných hodnot a charakteru krajinného rázu v dílčích částech kraje, podpo-

rovat obnovu a doplnění charakteristických krajinných znaků, chránit originální krajinné prvky a 

segmenty; 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana 

přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. 

 podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních 

zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. b) Vodní 

režim a písm. d) Ochrana přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. Minerální ani léčivé 

vody se v řešeném území nevyskytují. 

 dbát na zachování území přírodních léčivých zdrojů Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrož-

ská Nová Ves a Kostelec u Zlína; 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Žeranovice. 

 podporovat uvážlivé nakládání s nerostným bohatstvím kraje, řešit případné střety mezi zájmy 

těžby nerostných surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny v území, preferovat zpětné využití 

území po těžbě štěrkopísků k vodní rekreaci a k zabezpečení protipovodňové ochrany území. 

Řešení: V řešeném území se nachází chráněné ložiskové území nerostných surovin Žeranovice (ID: 

20350000; cihlářská surovina), ložisko – výhradní plocha Žeranovice (ID: 2035000; cihlářská 

surovina) a celé řešené území je součástí průzkumného území Vizovické vrchy I (ID: 040007; ropa 

a zemní plyn). Uvedené zdroje nerostných surovin jsou územním plánem plně respektovány, ale ve 

vlastním řešením nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho 

technické zajištění. 

Úkoly pro územní plánování 

 prosazovat přírodě šetrné formy využívání území, návrhy na zvyšování biodiverzity území a na 

obnovu zastoupení přírody v území s narušenou přírodní složkou; 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana 

přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. 

 upřesnit územní vymezení lokálních prvků ÚSES, dbát na zachování přírodě blízkých biotopů v 

území a na územní respektování lokalit ohrožených rostlin a živočichů; 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana 

přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. 

 podporovat územní úpravy a opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke kultivaci 

vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody a vodních ekosystémů; 

Řešení: Podrobný popis navrženého řešení je uveden v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana 

přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. 

 

 dbát na citlivá a kvalitní řešení dostavby a rozvoje lázeňských míst a jejich zázemí, respektovat 

požadavky na zajištění přírodních léčivých zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí 

v území; 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Žeranovice. Minerální ani léčivé vody se v řešeném území 

nevyskytují. 

 respektovat výhradní ložiska bez chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru a vyme-

zená území s prognózními zásobami nerostných surovin, prověřovat územní podmínky pro těžbu 
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surovin, dbát na zajištění rekultivace území po těžbě surovin a na řešení způsobu jeho dalšího 

využívání. 

Řešení: V řešeném území se nachází chráněné ložiskové území nerostných surovin Žeranovice (ID: 

20350000; cihlářská surovina), ložisko – výhradní plocha Žeranovice (ID: 2035000; cihlářská 

surovina) a celé řešené území je součástí průzkumného území Vizovické vrchy I (ID: 040007; ropa 

a zemní plyn). Uvedené zdroje nerostných surovin jsou územním plánem plně respektovány, ale ve 

vlastním řešením nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho 

technické zajištění. 

 

b) Koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území 

Kulturními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí následující významné prvky kulturního 

dědictví kraje: 

 Památkový fond kraje (památka UNESCO Areál zámku Kroměříž, nemovité národní kulturní 

památky, památkové rezervace a městské a vesnické památkové zóny podle přehledů ÚAP kraje); 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Žeranovice. 

 Území s archeologickými nálezy (lokality a naleziště podle přehledů ÚAP kraje). 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Žeranovice. 

 

6. Cílové charakteristiky krajiny  

ZÚR ZK stanovují pro k.ú. Žeranovice krajinný celek 2. Holešovsko a krajinný prostor 2.5 

Žeranovicko. Cílová charakteristika krajiny: krajina zemědělská intenzivní. Navržené řešení respektuje 

zásady využívání stanovené pro tuto cílovou charakteristiku území (podrobně viz kapitola 3, 

podkapitola 3.5, oddíl 3.5.11, písm. d), bod 1. Cílové charakteristiky krajiny). 

 

7. Veřejně prospěšné stavby a opatření 

a) Veřejně prospěšné stavby 

Ze ZÚR ZK vyplynuly pro správní území obce Žeranovice následující požadavky na zpřesnění 

ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby: 

 Silnice mezinárodního a republikového významu [PK01]
5
 Hulín – Střelná D49 v úseku Hulín – 

Dolní Ves, 

Řešení: Pro realizaci veřejně prospěšné stavby „dálnice II. třídy D49“ jsou (v územním plánu 

Žeranovice) navrženy plochy 12 – 14, 29 – 33, 76.  

b) Veřejně prospěšná opatření 

Ze ZÚR ZK vyplynuly pro správní území obce Žeranovice následující požadavky na zpřesnění 

ploch a koridorů pro veřejně prospěšná opatření jimiž jsou plochy a koridory ÚSES:  

 Regionální biokoridor [PU158] 1580 - Na skále – Lipina, 

Řešení: Pro realizaci dílčího úseku regionálního biokoridoru 1580 jsou v navrženy plochy 20, 35, 

36, 38 – 44, 63, 67, 71, 72, 76. 

8. Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí 

ZÚR ZK stanovují tyto priority pro koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 

zpřesňování územního vymezení navržených ploch a koridorů VPS a VPO na území kraje. Pro řešené 

území obce Žeranovice vyplynuly tyto požadavky: 

                                                           
5
 Označení veřejně prospěšných staveb (VPS) dle ZÚR ZK 
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 Dopravní infrastruktura: PK01 (dálnice II. třídy D49 Hulín – Střelná); veřejně prospěšná stavba 

Řešení: Pro realizaci veřejně prospěšné stavby „dálnice II. třídy D49“ jsou (v územním plánu 

Žeranovice) navrženy plochy 12 – 14, 29 – 33, 76.  

 ÚSES: PU158 (RBK 1580-Na skále-Lipina); veřejně prospěšné opatření 

Řešení: Pro realizaci dílčího úseku regionálního biokoridoru 1580 jsou v navrženy plochy 20, 35, 

36, 38 – 44, 63, 67, 71, 72, 76 a 80.  

 

9. Plochy a koridory pro územní studii a regulační plán 

V ZÚR ZK je stanovena potřeba zpracování územní studie Prověření elektrického vedení VVN 400 

kV Otrokovice – Vizovice – Střelná - hranice ČR/SR. Dle ZÚR ZK je k.ú. Žeranovice součástí plochy 

vymezené ZÚR ZK pro zpracování této územní studie, která však dosud nebyla zpracována. Pro řešení 

územního plánu obce Žeranovice v souvislosti s územní studií v současnosti nevyplývají žádné 

požadavky na řešení nebo zapracování.  

 

10. Vyhodnocení se stávajícími jevy nadmístního významu (stabilizovaný stav) 

 Je respektována stávající trasa silnice II/490. 

 Je respektována trasa VTL plynovodu včetně RS VTL/STL. 

 Jsou respektována stávající ochranná pásma vodních zdrojů. 

 Jsou respektována stávající ložiska nerostných surovin. 

 

b) Vyhodnocení souladu územního plánu s rozvojovými programy a koncepcemi 

Zlínského kraje  

 Zlínský kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, obsaženou ve Strategii rozvoje Zlínského 

kraje. Z této strategie se řešeného území obce Žeranovice týká požadavek vybudování dálnice II. 

třídy D49 (původně rychlostní komunikace R 49). Tento strategický záměr je zapracován do 

návrhu ÚP Žeranovice. 

 Krajský úřad Zlínského kraje má schválenu Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlín-

ského kraje - okres Kroměříž (schválena usnesením č. 0394/Z14/14 na 14. zasedání Zastupitelstva 

Zlínského kraje dne 10.12.2014). Návrh zásobování vodou a odkanalizování obce je v souladu 

s touto koncepcí – viz kapitola 3, podkapitola 3.4., oddíl b), body 1. Zásobování pitnou vodou a 2. 

Odkanalizování, této textové části Odůvodnění. 

 Z Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2025, který byl vydán Obecně závaznou 

vyhláškou Zlínského kraje č. 1/2016 ze dne 24.02.2016, nevyplynuly pro řešené území žádné 

požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Krajský úřad Zlínského kraje má zpracovaný Program snižování emisí a imisí Zlínského kraje. Dle 

analýz se obec Žeranovice nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podrobné vyhodnocení 

je uvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddíl 3.5.11, písm. c) Hygiena životního prostředí, této 

textové části Odůvodnění. 

 Územní plán je v souladu s dokumentací Generel dopravy Zlínského kraje, jehož část Návrh výhle-

dové koncepce GD ZK byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23.06.2004 usnesením 

č. 656/Z24/04. Z dokumentace nevyplynuly pro řešené území žádné konkrétní požadavky na řešení 

nebo zapracování. Územní plán je rovněž v souladu s Aktualizací Generelu dopravy Zlínského 

kraje schválenou dne 14.12.2011 pod č. usn. č. 0625/Z18/11. 

 Územní plán respektuje dokument Zlínského kraje Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny 

Zlínského kraje. Jsou vytvořeny podmínky pro: optimalizaci využívání všech celospolečenských 

funkcí lesa při celkovém zvyšování ekologické stability lesních společenstev; zvyšování ekologické 

stability krajiny a její retenční schopnosti, zvýšení diverzity jejího využití, snížení erozního 
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ohrožení zemědělských půd; obnovu přirozených hydrologických cyklů v kontextu celého povodí 

včetně zvýšení retence vody v krajině a je vymezen územní systém ekologické stability.  

 Územní plán navrhuje realizaci protipovodňových opatření (v krajině). Ze schváleného Plánu 

dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu vyplývá pro k.ú. Žeranovice opatření MO110022 (Revita-

lizace toku Racková), z Aktualizace Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje 

vyplývají pro k.ú. Žeranovice požadavky: ZL3151 (Suchá nádrž Lechotice – POL1), ZL3152 

(Suchá nádrž Žeranovice) a ZL1036 (Revitalizace – Racková – REV3). Podrobné vyhodnocení je 

uvedeno níže v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. b) Vodní režim. Současně jsou 

územním plánem vytvářeny podmínky pro zlepšení současného stavu vod s cílem eliminace 

prioritních nebezpečných látek a snižování obsahu živin ve vodách 

 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu se zpracovnou Územní studií dopadů 

Strategické průmyslové zóny Holešov 

V červenci 2011 byla dopracována Územní studie dopadů Strategické průmyslové zóny Holešov 

(objednatel: CENTROPROJEKT a.s. Zlín; zhotovitel: Atelier T-plan, s.r.o., Praha). V souladu s ust. § 

30 odst. 4 platného stavebního zákona byla v srpnu 2012 data o této studii vložena Krajským úřadem 

Zlínského kraje do evidence územně plánovací činnosti. 

Základním cílem zpracování předmětné územní studie bylo poskytnout komplexní pohled na potře-

by a možný rozvoj území v souvislosti s postupným dokončením a naplněním SPZ Holešov a dále s 

realizací a zprovozněním dálnice II. třídy D49 Hulín – Fryšták – hranice ČR/SR (v ÚS je uváděno 

původní označení: rychlostní silnice R 49). Oba nadřazené záměry přinášení do řešeného území 

zásadní změny, nároky a požadavky na uspořádání a rozvoj území, jeho celkovou vybavenost i kvalitu 

prostředí. Realizace obou záměrů by měla představovat významný impuls pro celkový dynamický 

rozvoj a výhledovou stabilitu dotčeného území i jeho širšího zázemí. Dalším cílem bylo předložit 

koncepční náměty možného územního rozvoje, vyžadující následné podrobnější prověření, případně 

zapracování do příslušné územně plánovací dokumentace dotčených sídel. 

Řešení územní studie se zabývá možnými dopady, které mohou být vyvolány dostavbou a provo-

zem SPZ Holešov včetně dálnice II. třídy D49, a to v souladu a v koordinaci se záměry vyplývající 

z územně plánovací dokumentace řešeného území (PÚR ČR 2008, ZÚR ZK a ÚPD dotčených sídel). 

Řešení územní studie navrhuje takové změny a opatření v území, které by možné negativní dopady 

eliminovaly a současně umožnily celkové zlepšení podmínek pro zajištění udržitelného rozvoje 

dotčeného území a jeho širšího zázemí. 

V územní studii je dle jednotlivých oborových témat navržena realizace dílčích záměrů, která je 

rozložena do tří etap. U jednotlivých záměrů je uveden způsob jejich zohlednění nebo zapracování do 

řešení ÚP Žeranovice (v rámci správního území obce Žeranovice). 

 

1. etapa  

a) Ochrana území před povodněmi  

 Mokřad na Ludslávce pod dálnicí II. třídy D49 (původně rychlostní silnicí R 49).  

Řešení: S ohledem na zpřesnění trasy dálnice D49 (VPS ze ZÚR ZK), trasy regionálního 

biokoridoru RK 1580 (VPO ze ZÚR ZK) a z důvodu zcela nedostatečných vodních poměrů v této 

pramenné oblasti vodního toku Ludslávka, není předmětný záměr do ÚP Žeranovice zapracován ve 

formě návrhu nové vodní plochy. Předmětná lokalita je vymezena z menší části jako stávající 

plochy zemědělské (Z) a z větší části jako vodní plochy a toky (WT) a plochy krajinné zeleně (K), 

v nichž lze, v souladu s podmínkami přípustného využití, mj. realizovat také mokřady a malé vodní 

plochy bez rybochovného využití.  
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2. etapa  

a) Ochrana přírody a krajiny  

 Liniová zeleň v maximálním možném rozsahu.  

Řešení: Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro realizaci liniové krajinné zeleně.  

 Segmenty ÚSES dle platných ÚPD a liniová zeleň v maximálním možném rozsahu.  

 Řešení: Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro realizaci prvků ÚSES i liniové krajinné 

zeleně. 

b) Revitalizace vodních toků  

 Ludslávka.  

Řešení: Vlastní revitalizace vodních toků, nejsou předmětem řešení územního plánu. 

c) Ochrana území před povodněmi  

 Vícefunkční polosuchý poldr na Ludslávce nad Zahnašovicemi.  

Řešení: Uvedený záměr není do ÚP Žeranovice zapracován, protože je v daném území navrženo 

založení chybějícího lokálního biocentra (LBC) „U Lechotské“, které je vymezováno na k.ú. 

Žeranovice, Martinice u Holešova a Zahnašovice. S ohledem na nutnost dodržení prostorových 

parametrů lokálního ÚSES nelze stabilizovanou polohu změnit. Přesto je možno (v daném území) 

v rámci plochy biocentra, které je vymezováno jako plocha přírodní (P), retenci vody uvažovat, 

protože v podmínkách přípustného využití těchto ploch je mj. uvedeno:“ vodní plochy tvořící základ 

biocenter - bez rybochovného využívání“. 

3. etapa  

a) Ochrana přírody a krajiny  

 Zalesnění delimitovaných ploch a rozšíření stávajících polních lesíků  

Řešení: Do řešení územního plánu není zapracováno navržené zalesnění v poloze jihozápadně od 

obce Žeranovice (propojení izolovaného lesíku v trati Klínky s malým lesním segmentem na levém 

břehu vodního toku Žeranovka), neboť návrh zalesnění je zde pouze formální, bez významnější 

vazby na souvislejší lesní plochy a současně se jedná o nejprodukčnější půdy zařazené do II. třídy 

přednosti ochrany ZPF. Navíc jsou severně od uvedeného záměru (ve vzdálenosti cca 350 m) 

navrženy poměrně rozsáhlé plochy, určené pro realizaci dílčího úseku regionálního biokoridoru 

(RBK) RK 1580 s vloženými lokálními biocentry. V ÚP Žeranovice je navrženo propojení výše 

zmíněného lesíku formou pásů krajinné liniové zeleně jak s RBK RK 1580 (na severu) tak 

s doprovodnými porosty vodního toku Žeranovka (na jihu). Navržené řešení umožnuje provázání 

jednotlivých ekosystémů, eliminuje zábor ZPF a zachovává stávající plně vyhovující organizaci 

obhospodařování ZPF.  

 Liniová zeleň v maximálním možném rozsahu  

Řešení: Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro realizaci liniové krajinné zeleně (podrobně 

viz kapitola 3, oddíl 3.5.11, písm. d) ochrana přírody a krajiny této textové části Odůvodnění).  

 Segmenty ÚSES dle platných ÚPD a liniová zeleň v maximálním možném rozsahu  

Řešení: Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro realizaci prvků ÚSES i liniové krajinné 

zeleně (podrobně viz kapitola 3, oddíl 3.5.11, písm. d) ochrana přírody a krajiny této textové části 

Odůvodnění). 

c) Pozemky určené k plnění funkce lesa  

 Rozšíření polních lesíků  
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Řešení: Do řešení územního plánu není zapracováno navržené zalesnění v poloze jihozápadně od 

obce Žeranovice (propojení izolovaného lesíku v trati Klínky s malým lesním segmentem na levém 

břehu vodního toku Žeranovka), neboť návrh zalesnění je zde pouze formální, bez významnější 

vazby na souvislejší lesní plochy a současně se jedná o nejprodukčnější půdy zařazené do II. třídy 

přednosti ochrany ZPF. Navíc jsou severně od uvedeného záměru (ve vzdálenosti cca 350 m) 

navrženy poměrně rozsáhlé plochy, určené pro realizaci dílčího úseku regionálního biokoridoru 

(RBK) RK 1580 s vloženými lokálními biocentry. V ÚP Žeranovice je navrženo propojení výše 

zmíněného lesíku formou pásů krajinné liniové zeleně jak s RBK RK 1580 (na severu) tak 

s doprovodnými porosty vodního toku Žeranovka (na jihu). Navržené řešení umožnuje provázání 

jednotlivých ekosystémů, eliminuje zábor ZPF a zachovává stávající plně vyhovující organizaci 

obhospodařování ZPF.  

d) Revitalizace vodních toků  

 Žeranovka. 

Řešení: Vlastní revitalizace vodních toků, nejsou předmětem řešení územního plánu. 

 Židelná. 

Řešení: Vlastní revitalizace vodních toků, nejsou předmětem řešení územního plánu. 

e) Ochrana území před povodněmi  

 Vícefunkční polosuchý poldr na Žeranovce nad Žeranovicemi. 

Řešení: Uvedený záměr není zapracován do řešení ÚP Žeranovice, neboť předmětným územím 

prochází souběžně s vodotečí VTL plynovod, na němž není možno realizovat hráz poldru. Rovněž 

vymezená hranice zátopy se překrývá s ochranným a bezpečnostní pásmem VTL plynovodu. 

 Vícefunkční polosuchý poldr na Židelné u Žeranovic. 

Řešení: Uvedený záměr není zapracován do řešení ÚP Žeranovice, neboť v tomto území již byla, 

v souladu s dosud platným územním plánem, realizována část nové obytné zástavby, znemožňující 

tak realizaci předmětného záměru. Řešení územního plánu však na protipovodňovou ochranu 

obytné zástavy jižní části obce nerezignuje a východně od obce, v nivě vodního toku Židelná 

navrhuje hráz pro realizaci poldru U Rovní (viz navržená plocha technické infrastruktury (T*) 10). 

Zátopové území poldru je současně i součástí navrženého lokálního biocentra U Rovní. 

 Malá vodní nádrž na Ludslávce pod Bednární. 

Řešení: Uvedený záměr není do řešení ÚP Žeranovice zapracován zejména z důvodu zcela nedo-

statečných průtoků (horního toku) vodního toku Ludslávka a jeho levostranného přítoku, které se 

stékají pod západním okrajem osady Bednárňa, a také z důvodu ochrany ZPF, neboť uvedený 

záměr se nachází na půdách zařazených do II. třídy přednosti ochrany ZPF, v nichž jsou provedeny 

investice do půdy (odvodnění). Eliminaci případných extravilánových vod je možno řešit v rámci 

navrženého lokálního biocentra „U Lechotské“, které je navrženo cca o 500 m západněji (viz také 

text výše – 2. etapa).  

f) Dopravní infrastruktura  

 Cyklistická stezka Martinice u Holešova – Žeranovice (– Ludslavice). 

Řešení: Uvedená trasa je v ÚP Žeranovice vyznačena jako stávající cyklistická trasa vedená 

převážně po místních a účelových komunikacích, zčásti i po silnici III. třídy. Pro uvedený záměr 

nejsou v řešeném území navrženy žádné plochy. Pokud se ale v budoucnu ukáže opodstatněnost a 

nezbytnost uskutečnění tohoto záměru, lze jej, v souladu se stanovenými podmínkami pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití, v rámci správního území obce Žeranovice případně realizovat.  
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2.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 
na ochranu nezastavěného území 

Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 a úkoly v § 19 stavebního zákona. Územní plán 

Žeranovice vytváří předpoklady pro výstavbu, zejména vymezením zastavitelných ploch.  

 Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Na jedné straně je umožněno obci 

rozvíjet se a tím vytvářet příznivé podmínky pro sociální soudržnost obyvatel (návrh ploch pro 

bydlení a veřejnou vybavenost) i hospodářský rozvoj obce (stabilizace ploch pro výrobu), na druhé 

straně nenarušuje nad přípustnou míru životní prostředí a návrhem ploch pro krajinnou zeleň, 

protierozní a protipovodňová opatření a územní systém ekologické stability vytváří příznivé 

podmínky pro životní prostředí.  

 Územní plán řeší komplexně celé správní území obce Žeranovice a navrhuje účelné využití jedno-

tlivých ploch. Přitom zabezpečuje soulad veřejných a soukromých zájmů v území. Územním plá-

nem je rovněž zajištěna ochrana veřejných zájmů. 

 Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvíjení přírodních, kulturních a civilizačních hod-

not řešeného území obce Žeranovice. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v úměrném rozsahu a 

není potřeba provést jejich redukci. Pro nezastavěné území jsou stanoveny poměrně přísné 

podmínky jeho ochrany a jsou vytvářeny i dostatečné podmínky pro ochranu přírody. S ohledem na 

charakter řešeného území jsou v nezastavěném území, ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

stanoveny podmínky pro umisťování staveb, popř. jsou vymezeny stavby, které zde umisťovat 

nelze. 

 Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, a to s ohledem na 

hodnoty, podmínky a charakter území. Změny v území byly navrženy na základě důkladného 

prověření územních potenciálů, možností, limitů, omezení i možných rizik, přičemž část původně 

uvažovaných a požadovaných změn byla na základě tohoto prověření vyloučena z řešení územního 

plánu. 

 Územním plánem jsou stanoveny podmínky využití území. Není stanoveno pořadí výstavby, ale 

jsou vymezeny plochy územních rezerv.  

 V řešeném území nejsou stanovena záplavová území. Pro preventivní ochranu území před poten-

ciálními riziky a přírodními katastrofami v území jsou navržená protierozní a protipovodňová 

opatření s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 

 Urbanistická koncepce a navržené uspořádání ploch vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 

struktury a pro kvalitní bydlení. Územní plán navrhuje hospodárné využití území. Územním 

plánem je navržena jedna plocha přestavby. Navržené řešení vytváří vhodné podmínky pro 

případné odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. 

Lze konstatovat, že územní plán zajišťuje naplňování cílů a úkolů územního plánování v souladu se 

stavebním zákonem. 

 

2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování je uveden v předchozí podkapitole 2.2 této části Odů-

vodnění. K dalším požadavkům, vyplývajícím ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek lze 

konstatovat: 

 Územní plán (ÚP) Žeranovice je zpracován projektantem, autorizovaným architektem, který splňu-

je požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném 

znění. 

 Pořizovatelem ÚP Žeranovice je v souladu s § 6 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Holešov, 

Útvar územního plánování. 
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 Zastupitelstvo obce Žeranovice rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení územního plánu dne 

20.01.2015. 

 Podkladem pro zpracování zadání byly doplňující průzkumy a rozbory a Územně analytické pod-

klady ORP Holešov. Zadání bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plá-

novací činnosti. Tím byl zajištěn soulad i s § 11 téže vyhlášky. 

 Návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona a byl schválen 

Zastupitelstvem obce Žeranovice dne 26.11.2015. 

 Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny požadavky na varianty řešení ani na vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí a ve stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody byl vyloučen významný vliv 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000), nebyl v zadání stanoven požadavek 

na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a proto nebylo v souladu s § 47 odst. 3 staveb-

ního zákona zpracováno ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 Návrh územního plánu je zpracován v souladu se schváleným zadáním (podrobně viz níže kapitola 

4, podkapitola 4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání). 

 Obsah územního plánu splňuje požadavky uvedené v § 43 stavebního zákona a příloze č. 7 vyhláš-

ky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá požadavkům § 4 až § 19 vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, i obecným poža-

davkům uvedeným v § 3 téže vyhlášky; přičemž využito bylo ustanovení § 3 odst. 4 této vyhlášky, 

věty první: Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter 

území dále podrobněji členit (podrobně viz níže kapitola 4, podkapitola 4.2., oddíl 4.2.2, písm. a) 

Odůvodnění způsobu zpracování).  

Závěrem lze konstatovat, že Územní plán Žeranovice je v souladu s požadavky stanovenými 

stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. 

 

2.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s 
výsledkem řešení rozporů 

Návrh zadání územního plánu Žeranovice byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy 

podle zvláštních právních předpisů, jejich stanoviska byla zapracována do zadání územního plánu a na 

základě schváleného zadání byl pořízen návrh územního plánu Žeranovice. 

 Zadání územního plánu Žeranovice bylo předloženo k posouzení Krajskému úřadu Zlínského kraje, 

odboru životního prostředí a zemědělství, který provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odstavce 3 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vydal stanovisko dne 20.10.2015, 

pod č.j. KUZL 58095/2015 s následujícím závěrem: územní plán Žeranovice není nutno posuzovat 

z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 Dále krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany pří-

rody posoudil koncepci - návrh zadání územního plánu Žeranovice a v souladu s § 45i odst. 1 záko-

na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vydal stanovisko dne 29.09.2015, pod č.j. KUZL 

58698/2015, že koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i odstavce 1) zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Na základě výše uvedeného nebylo zpracováno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, vy-

hodnocení vlivů na životní prostředí ani posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí 

oblast.  
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2.4.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu 

uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu  

a) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 

Olomouc 

(stanovisko ze dne 07.07.2016, č.j. 46427/ENV/16 1220/570/16) 

 Za státní správu geologie sdělujeme, že na k.ú. Žeranovice bylo geologickými pracemi ověřeno 

výhradní ložisko cihlářské suroviny Žeranovice (číslo ložiska B3203500). Zpracovatelé a pořizo-

vatelé ÚPD jsou dle ustanovení § 15 horního zákona povinni zajistit územní ochranu výhradních 

ložisek nerostných surovin, která jsou ve vlastnictví ČR a jsou považována ve smyslu ustanovení § 

13 zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, za území se zvláštními podmínkami geologické stavby.  

Územní ochrana výhradního ložiska cihlářské suroviny Žeranovice je zajištěna, na tomto úseku 

státní správy nemáme k projednávanému návrhu ÚP připomínky. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 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). 

Řešení: V návrhu ÚP Žeranovice je vymezena plocha silniční dopravy (DS) 13, pro niž, na základě 

žádosti Krajského úřadu Zlínského kraje, vydalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné 

stanovisko pod čj.: 54485/ENV/16, 1475/570/16, podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, s 

podmínkou, že po dokončení realizace vlastní stavby bude zbylá část koridoru rekultivována a 

vrácena zpět do ZPF. Vlastní realizace stavby ani následná rekul-tivace přiléhajících pozemků, 

nejsou předmětem řešení územního plánu. Kromě výše uvedené plochy č. 13, nejsou ÚP Žeranovice 

navrženy žádné další plochy přesahující výměru 10 ha. 

 

b) Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 

Brno 

(stanovisko ze dne 07.07.2016, č.j. SBS 21860/2016/OBÚ-01/1) 

 V k.ú. Žeranovice 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 UP Žeranovice nemá připomínek. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

c) Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů 

a řízení programů nemovité infrastruktury, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

(stanovisko ze dne 15.07.2016, Sp. zn. 67758/2016-8201-OÚZ-BR) 

 Předložená územně plánovací dokumentace z hlediska urbanistické koncepce funkčního využití 

ploch není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
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d) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

(stanovisko ze dne 21.07.2016, č.j. MPO 34852/2016) 

 K územně plánovací dokumentaci neuplatňujeme žádné připomínky. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

e) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 

600, 760 01 Zlín 

(stanovisko ze dne 04.08.2016  č.j. KHSZL 16986/2016) 

 S návrhem územního plánu Žeranovice se souhlasí. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

f) Ministerstvo vnitra České republiky, P.O.BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4  

(stanovisko ze dne 17.08.2016, č.j. MV-140333-7/OSM-2016) 

 K projednávanému Územnímu plánu Žeranovice neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 

připomínky. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

g) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, T. Bati 21, 

76190 Zlín 

(koordinované stanovisko ze dne 23.08.2016, č.j. KUZL 47272/2016) 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán 

ochrany zemědělského půdního fondu podle § 13 odst. 1 a § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 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 společ-

ném jednání o návrhu Územního plánu Žeranovice, 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 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle ustanovení § 
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 Žeranovice, 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 občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby: OH 16  

 plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch: PV 17 a PV 18  

 plochy silniční dopravy: DS 12 -14, 29 – 33, 76  

 plochy dopravní infrastruktury: D 11  

 plochy technické infrastruktury: T* 9, 10, 66, 75  

 plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství: TV 69, 70, 73  
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 plochy techn. infrastruktury – energetika: TE 64,65,68  

 plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady: TO. 1 č. 15  

 vodní plochy a toky: WT 20, 21, 23, 24, 25, 74  

 plochy krajinné zeleně: K 39 – 62, 71, 72  

 plochy přírodní: P 34 – 38, 63, 67 
 

Odůvodnění: 

V lokalitě U hřbitova je navržena plocha občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související 

služby OH 16. Plocha je určena pro dobudování zázemí stávajícího hřbitova a je vymezena jako 

plocha přestavby.  

V poloze severně od zastavěného území obce Žeranovice jsou v územním plánu navrženy plochy 

12, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 33 a 76 pro realizaci silnice R49. Podle předložené dokumentace hlavní těle-

so stavby (ucelená část) tvoří plochy 13, 29 a 76 o celkové výměře 11,8105 ha, z toho 11,0078 ha v 

ZPF (2,6851 ha tvoří půdy zařazené do I. třídy ochrany, 8,3228 ha tvoří půdy zařazené do II. třídy 

ochrany). V daném případě se jedná o zpřesněný záměr přebíraný z nadřazené územně plánovací do-

kumentace (ZÚR ZK). Do územního plánu obce jsou plochy pro tuto stavbu vymezeny v souladu s již 

zpracovanou projektovou dokumentací („Rychlostní silnice R 49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“, 

2008). Z důvodu návrhu mj. ploch o celkové výměře větší než 10 ha (plocha DS 13 o celkové rozloze 

11,3546 ha, v ZPF 10,5376 ha) bylo na základě žádosti krajského úřadu k předmětnému záměru 

vydáno dne 8.8.2016 pod č.j. 54485/ENV/16, 1475/570/16 souhlasné stanovisko Ministerstva život-

ního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. o 

ochraně ZPF s podmínkou, že po realizaci vlastní stavby bude zbylá část koridoru rekultivována a 

vrácena zpět do ZPF.  

Na východním okraji řešeného území vně zastavěného území je navržena plocha dopravní 

infrastruktury D 11 pro vybudování účelové komunikace sloužící pro zajištění obsluhy navržené 

plochy technické infrastruktury T* 10 k realizaci hráze suchého poldru.  

Plochy technické infrastruktury T* 9 a T* 10 jsou navrženy pro realizaci protipovodňové hráze. Na 

plochu T* 9 navazuje navržená plocha pro vodní plochy a toky WT 22. Navržené plochy technické 

infrastruktury T* 66 a T* 75 jsou určeny pro realizaci přiváděcího vodovodního řadu a vedení VN 22 

kV. Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 69, 70, 73 jsou určeny pro realizaci 

navrženého přiváděcího vodovodního řadu. Plochy technické infrastruktury – energetika TE 64, 65, 68 

jsou určené pro realizaci nové trasy vedení VN 22 kV. V sousedství stávající čistírny odpadních vod 

navržena plocha technické infrastruktury – nakládání s odpady TO.1 č. 15 určená pro vybudování 

sběrného dvora.  

Z důvodu propojení dvou stávajících místních komunikaci (komunikace vedoucí k ČOV a komu-

nikace přicházející od kostela je na jihozápadním okraji obce navržena plocha veřejných prostranství s 

převahou zpevněných ploch PV 17. Pro zajištění přístupu a z důvodu ochrany bezprostředního okolí 

sochy sv. Josefa na jižním okraji obce je navržena plocha veřejných prostranství s převahou zpev-

něných ploch PV 18.  

V souladu se zpracovanou dokumentací „Rychlostní silnice R 49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ 

jsou pro úpravu vodního toku Ludslávka navrženy lokality pro vodní plochy a toky WT 20 a 74, pro 

úpravu vodního toku Žeranovka je navržena plocha WT 21, pro úpravu vodního toku Židelná je navr-

žena plocha WT 23 bez nároku na zábor ZPF. Na levostranném přítoku vodního toku Židelná byly 

počátkem 90. let minulého století obcí vybudovány dvě vodní plochy. Vzhledem k tomu, že jsou tyto 

plochy dosud vedeny jako lesní porosty, jsou v územním plánu navrženy jako dvě nové lokality pro 

vodní plochy a toky WT 24 a WT 25 s cílem narovnání faktického stavu.  

Navržený regulativ pro vodní plochy a toky (WT) umožňuje ve vhodných úsecích vodních toků 

realizaci malých retenčních nádrží s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině a zadržení přívalových 

srážek, na erozně ohrožených pozemcích orné půdy v povodí budou realizovány opatření protierozní 

ochrany. Cílem těchto opatření je zajistit zpomalení odtoku povrchových vod z povodí, omezení 

erozního smyvu, návrat ekostabilizačních prvků do zemědělsky obhospodařované krajiny.  
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Plochy pro krajinnou zeleň jsou navrženy jednak pro realizaci chybějících částí biokoridorů, jež 

jsou základními skladebnými prvky ÚSES, jednak pro provedení opatření na ZPF s cílem eliminace 

vodní a větrné erozní ohroženosti v území a pro tvorbu krajiny. Pro založení nebo doplnění chybě-

jících segmentů regionálního biokoridoru RK 1580 byly navrženy plochy K 39 – 44, K 71 a K 72, pro 

založení nebo doplnění chybějících segmentů lokálních biokoridorů byly navrženy plochy K 45 – 54. 

Pro pásy liniové zeleně s protierozní a krajinotvornou funkcí jsou navrženy plochy K 55 – 62. 

Navržené plochy přírodní P 34 – 38, P 63 a P 67 jsou určeny pro realizaci chybějících nebo 

nefunkčních částí biocenter pro zajištění územního systému ekologické stability (ÚSES).  

Při realizaci výstavby na všech vymezených zastavitelných plochách nebude ztíženo zemědělské 

obhospodařování okolních pozemků, nebude narušena organizace zemědělského půdního fondu, 

hydrologické a odtokové poměry ani síť zemědělských účelových komunikací.  

V k. ú. Žeranovice byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou odvodnění pozemků (meliorace), a 

to v těchto navržených plochách: BI 7, BI 8, DS 12, DS 13, DS 14, DS 29, DS 31, DS 32, DS 76, TE 

64, TE 65, TO.1 č. 15, WT 20, WT 21, WT 24, WT 74, K 39 – 41, K 44 – 52, K 55 – 57, K 59, K 61, 

K 62 a P 37. Před vlastní realizací navržených ploch bude provedeno podrobné vyhodnocení stávající 

meliorační sítě s tím, že bude zajištěna její funkčnost na plochách zemědělského půdního fondu, které 

nebudou zastavovány. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

II.  Nesouhlasné stanovisko k těmto navrženým plochám umisťovaným na pozemky, které 

jsou součástí ZPF: 

 plochy bydlení individuálního: BI 1 – BI 8  

 plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch: PV 19  

 vodní plochy a toky: WT 22  

Odůvodnění: 

 Z dokumentace vyplývá, že pro účel individuálního bydlení jsou navrženy plochy o celkové výmě-

ře 5, 2494 ha. Dle „Rozboru udržitelného rozvoje území“ na základě demografického vývoje 

obyvatel je potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení (kalkulačka URBANKA) vypočtena 

na výměru 3,09 ha, což současný návrh územního plánu obce převyšuje o 2,1594 ha. Vzhledem k 

samotnému rozsahu záboru zemědělské půdy je však nutno navrhnout pouze takovou výměru, která 

je pro zajištění požadované funkce pro rozvoj obce v daném území nezbytná. Musí být dále 

respektovány zásady plošné ochrany ZPF dle § 4 zákona o ochraně ZPF.  

Řešení: Dotčený orgán vycházel z v současnosti neaktuálních podkladů, tj. z ÚAP SO ORP Holešov 

– aktualizace 2014. Dle RURÚ SO ORP Holešov – aktualizace 2012 činil dle výpočtu urbanistické 

kalkulačky URBANKA
6
 předpokládaný počet obyvatel v r. 2026 748 obyvatel, k témuž roku byla 

uvedena potřeba 30 nových bytů a potřeba zastavitelných ploch pro bydlení 5,07 ha. Dle RURÚ SO 

ORP Holešov 2014 činil dle výpočtu urbanistické kalkulačky URBANKA předpokládaný počet 

obyvatel v r. 2028 732 obyvatel, k témuž roku byla uvedena potřeba 24 nových bytů a potřeba 

zastavitelných ploch pro bydlení 3,09 ha. V RURÚ SO ORP Holešov – aktualizace 2016 je 

uvažována progresívní prognóza (nárůst) vývoje obyvatel, přičemž by zde mělo v r 2030 bydlet 780 

obyvatel, tj. pouze o 14 obyvatel více než na počátku roku 2016, kdy zde bylo uváděno 766 

obyvatel. Zalidněnost (obložnost) bytů, uvažovaná ve výpočtu, činí 2,85 obyvatele na byt, přestože 

mezi lety 2001 a 2011 došlo k jejímu poklesu z hodnoty 3,31 na hodnotu 3,04 (územním plánem je 

proto k roku 2030 uvažována nižší obložnost: 2,80 obyvatel na 1 byt – viz výše zpracovaná demo-

grafická analýza). Z uvedených vstupních údajů vychází i aktuální výpočet urbanistické kalkulačky 

URBANKA, který uvažuje průměrnou velikost pozemku rodinného domu včetně funkčně propoje-

ných ploch: 1440 m
2
, velikost pozemku na 1 byt včetně funkčně propojených ploch: 290 m

2
 a navý-

                                                           
6
 Urbanistická kalkulačka URBANKA je nástroj pro optimalizaci rozsahu rozvojových ploch pro bydlení v územních plánech obcí (autor: 

Institut regionálních informací, s.r.o.; 2010). 
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šení potřeb ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 %. Z výpočtu 

vychází potřeba 38 nových bytů do roku 2030 a potřeba zastavitelných ploch pro bydlení 4,83 ha. 

S ohledem na stáří, kvalitu, strukturu a uspořádání bytového fondu se však jeví vypočtený odpad 

bytového fondu, který činí dle kalkulačky URBANKA pouze 9 bytů, příliš nízký. Do roku 2030 je 

reálné uvažovat s vyšším odpadem cca 13 - 14 bytů. Ve výpočtu kalkulačky URBANKA je uvažován 

90 % podíl bytů v rodinných domech, ale územním plánem není uvažována žádná výstavba 

bytových domů. Tato skutečnost není ve výpočtu zohledněna. 

Úskalí uvedeného výpočtu spočívá ve skutečnosti, že se jedná o zjednodušující a generalizující 

automatizovaný výpočet, který nezohledňuje velikost, tvary, parcelaci ani lokalizaci jednotlivých 

disponibilních nebo navrhovaných ploch uvažovaných pro bydlení, nezohledňuje vlastní (konkrétní) 

polohu sídla ani jeho rozvojové možnosti či omezující faktory a limity, suburbanizační nebo 

reurbanizační trendy. Podstatným a důležitým faktorem je rovněž stanovení míry dostupnosti 

jednotlivých (stávajících či uvažovaných/navrhovaných) ploch bydlení potřebných pro obnovu nebo 

intenzifikaci stávajícího bytového fondu, či pro výstavbu nového bytového fondu ve formě 

rodinných domů. Jak je výše uvedeno, v řešeném území navíc není uvažována výstavba nových 

bytových domů.  

Z uvedených dat vyplývá, že výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení, provedený dle 

kalkulačky URBANKA, je minimálně problematický, neboť ve sledovaném území osciluje v průběhu 

pouhých 4 let mezi hodnotami 5,07 ha v r. 2012, 3,09 ha v r. 2014 a 4,83 ha v r. 2016. Vzhledem 

k tomu, že údaje v letech 2012 a 2016 jsou přibližně podobné a potřeba zastavitelných ploch pro 

bydlení se pohybuje okolo hodnoty 5 ha, údaj z roku 2014 je zcela mimo statistickou chybu a vznikl 

zřejmě v důsledku nevhodně nastavených parametrů, protože rozdíl činí přibližně 40 %, aniž by 

v řešeném území došlo k jakýmkoliv zásadním (zejména demografickým či stavebním) změnám. 

Rozdíl mezi maximální stanovenou kapacitou území v roce 2030 (818 obyvatel) a maximálním 

uvažovaným potenciálním počtem obyvatel včetně 2 % urbanistické rezervy (816 obyvatel), která je 

zde stanovena s ohledem na skutečnost, že se řešené území obce nachází ve vymezené rozvojové 

oblasti republikového významu OB9 Zlín, činí pouze 2 obyvatele. Z toho vyplývá, že je v řešeném 

území navrženo dostatečné množství ploch pro bydlení, které odpovídá prognózovanému počtu 

obyvatel v řešeném území v roce 2030. 

Řešením Územního plánu (ÚP) Žeranovice jsou pro bydlení navrženy zastavitelné plochy o výměře 

cca 5,25 ha. Dle výpočtu kalkulačky URBANKA je potřeba zastavitelných ploch pro bydlení 4,83 

ha. Rozdíl mezi oběma hodnotami činí 0,42 ha, tzn., že územním plánem je navrženo o 8,7 % ploch 

více. Výpočet dle kalkulačky URBANKA i výpočet dle územního plánu jsou stanoveny do r. 2030, 

proto lze konstatovat, že plochy navržené Územním plánem Žeranovice, doložené exaktním 

výpočtem, rámcově i řádově odpovídají automatizovanému výpočtu kalkulačky URBANKA. 

Navržené plochy nijak významně nepřesahují reálnou potřebu pro výstavbu nových bytů (bytových 

jednotek v rodinných domech). S přihlédnutím k předpokládanému budoucímu snižování obložnosti 

bytového fondu a nastupujícímu trendu narůstání jedno- nebo dvoučlenných domácností, je rozsah 

navržených ploch přiměřený. Navržené řešení je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a 4 (Cíle 

územního plánování) platného stavebního zákona. 

 Nevhodné plochy pro bydlení se jeví především lokality BI 1, BI 3, BI 6 a BI 8. 

Řešení: Navržené plochy 3, 5, 7 a 8 jsou převzatými záměry ze současně platného Územního plánu 

obce Žeranovice, do něhož byly zapracovány v rámci změn č. 2, 3 a 4, které nabyly účinnosti dne 

08.03.2012 (změny č. 2 a 3) a 27.09.2012 (změna č. 4), tj. před cca pěti lety, v době, kdy již platil 

stávající stavební zákon (č. 183/2006 Sb.). Příslušným dotčeným orgánem na úseku ochrany 

zemědělského půdního fondu bylo k těmto změnám uděleno souhlasné stanovisko a od té doby 

nenastaly žádné podstatné změny, které by vedly k vydání opačného/nesouhlasného stanoviska (viz 

také ust. § odst. 4 platného stavebního zákona). 

Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 7 a 8 jsou dílčími plochami již částečně realizované 

původně navržené plochy B14. Záměr na realizaci původní plochy B14 lze doložit jak vybudovanou 

kanalizací, která je vedena po jejím JV okraji, tak situováním čistírny odpadních vod, která byla 

vybudována až za západním okrajem původně navržené plochy B14 ve vzdálenosti cca 350 m od 

tehdejšího okraje zástavby. Pokud by obec s výstavbou v lokalitě B14 neuvažovala, mohla být 
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čistírna umístěna blíže k obci, čímž by došlo k podstatnému snížení nákladů za realizaci 

kanalizačního sběrače i čistírny odpadních vod, která byla vybudována pro 850 ekvivalentních 

obyvatel (EO). Územním plánem je do r 2030 uvažováno cca 800 – 820 obyvatel. Navržená plocha 

individuálního bydlení (BI) 5 je zbývající částí již převážně realizované původně navržené plochy 

B101 v ÚPO Žeranovice a plocha 3 je původně navrženou plochou B103 v ÚPO Žeranovice. V této 

lokalitě, která je nyní ve vlastnictví Obce Žeranovice, již došlo k výstavbě kanalizace a obec má 

zpracovánu územní studii, která řeší podrobné uspořádání lokality, která je nyní připravována pro 

vlastní realizaci. Vypuštěním všech uvedených ploch by tak došlo ke značným ekonomickým 

ztrátám a případnému uplatnění požadavků na kompenzaci náhrad za změny v území ve smyslu ust. 

§ 102 platného stavebního zákona. 

 Nově navržená plocha individuálního bydlení BI 1 o rozloze 0,5118 ha v celém rozsahu v ZPF a ve 

II. třídě ochrany leží na severním okraji obce v bezprostřední blízkosti zemědělského družstva.  

Řešení: Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 1 je situována na severním okraji zastavěného 

území a jako funkční plocha navazuje na areál bývalého zemědělského družstva, který je nyní 

vymezen jako stávající plocha výroby a skladování. Nejbližší objekt výroby v areálu bývalé farmy 

leží ve vzdálenosti cca 30 m od západního okraje navržené plochy 1 (nejbližší stávající rodinný 

dům leží ve vzdálenosti pouhých 23 m). Vzhledem k tomu, že západním okrajem plochy č. 1 pro-

chází vzdušné vedení vysokého napětí, jehož ochranná pásma jsou limitem, lze uvažovat nejmenší 

vzdálenost budoucího rodinného domu minimálně 10 – 12 m od západního okraje plochy č. 1. 

Z toho vyplývá, že mezi nejbližším objektem v ploše výroby a budoucím rodinným domem bude 

vzdálenost minimálně 40 m. Tato vzdálenost se jeví zcela dostatečná. Ve stanovení podmínek ploch 

s rozdílným způsobem využití je pro plochy výroby a skladování navíc uvedeno, že nejsou přípustné 

„všechny činnosti, pozemky, stavby a zařízení, které svým provozem negativně ovlivňují území za 

hranicí vlastní výrobní plochy“.  

Jedním z hlavních důvodů návrhu této plochy je záměr využití stávající dopravní a technické 

infrastruktury (jižní okraj navržené plochy vymezuje stávající zpevněná místní komunikace, v níž 

jsou vybudovány stoka jednotné kanalizace, zásobovací vodovodní řad, středotlaký plynovod, 

vedení nízkého napětí a místní telekomunikační kabel. Dalším důvodem je vytvoření podmínek pro 

doplnění oboustranné zástavby podél této ulice. Volný pás území mezi východním okrajem plochy 

č. 1 a stávajícím vodním tokem Žeranovka je nezastavitelný z důvodu limitování ochrannými a 

bezpečnostními pásmy stávajícího VTL plynovodu, regulační stanice plynu a vzdušného vedení 

vysokého napětí. 

 Lokalita BI 3 o rozloze 1,3202 ha (v ZPF 1,3158 ha a ve II. třídě ochrany) je navržena přímo pod 

svahem s možností ohrožení erozními vodami.  

Řešení: Potenciální ohrožení extravilánovými vodami je důsledkem zejména nevhodného hospo-

daření na plochách zemědělského půdního fondu. Dlouhodobě kritizovaný stav však stále přetr-

vává, aniž by byla naplňována jedna ze zásadních povinností při ochraně životního prostředí, 

uvedená v ust. § 17 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb. (zákon o životním prostředí, v platném znění): 

„Každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poško-

zování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí“, 

přičemž životním prostředím je dle § 2 téhož zákona „vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména 

ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie“. Dlouhodobé neřešení tohoto 

problému, případně jen jeho formální a verbální řešení, je proto systémovou chybou/selháním těch, 

kteří na zemědělské půdě hospodaří a těch, kteří toto hospodaření kontrolují, nebo by kontrolovat 

měli. Nejsou primárně řešeny příčiny, ale naopak jsou kladeny požadavky na řešení potenciálních 

nebo vzniklých následků a důsledků těmi, kteří se na jejich vniku nepodílejí.  

Co se týká zmiňované navržené plochy individuálního bydlení (BI) 3, rozloha mikropovodí, jímž by 

mohla být lokalita ohrožována extravilánovými vodami má výměru pouze cca 0,31 km
2
 (31 ha), 

přičemž sklon svahu činí přibližně jen 2 procenta. Přesto je zde pro zajištění retence 

extavilánových vod navržen záchytný poldr, který je zpřesněným záměrem Studie ochrany před 

povodněmi na území Zlínského kraje (Hydroprojekt CZ a.s. 08/2007), kde je označen jako „suchá 

nádrž Žeranovice (ZL 3152), poldr N6“. Poldr je uvažován se zemní sypanou hrází, umístěnou nad 
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pravostranným přítokem Židelné (IDVT 10188861), má působit jako lapač splavenin, situovaný 

před vtokem do zatrubnění. Celkový retenční prostor zdrže je uvažován cca 700 m
3
. Obec Žera-

novice zde současně uvažuje i s částečným stálým nadržením vodní hladiny s cílem vybudování 

přírodě blízkého opatření na podporu a zvyšování biodiverzity – tůň s mokřadem. Pro realizaci 

předmětné protipovodňové hráze je územním plánem navržena plocha technické infrastruktury (T*) 

9 na níž navazuje navržená plocha pro vodní plochy a toky (WT) 22. V případě, že by se i toto 

opatření ukázalo jako nedostatečné, je v rámci stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití (viz kapitola 6 podkapitola 6.2. textové části A.1 Územní plán) v plochách 

individuálního bydlení – BI (zde navržená plocha 3), jako přípustné využití uvedeno: „zařízení 

zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami“ a 

v plochách zemědělských – Z (zde sousedící a navazující plochy ZPF) je jako přípustné využití 

uvedeno: „protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí, protipovodňová opatření 

apod.) snižující vodní a větrnou erozi, včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami“ . 

Navíc je severně od zde navržených ploch individuálního bydlení (BI) č. 2 a 3 ve směru SZ – JV 

navržena plocha krajinné zeleně (K) 51, která má liniový/koridorový charakter a je učená pro 

založení/realizaci lokálního biokoridoru LBK3 (Pod kopcem – U Rovní). Biokoridor je navržen tak, 

aby kromě své primární funkce synergicky plnil také funkci protierozní, klimatické a protihlukové 

ochrany obce (na severním okraji řešeného území je ve vzdálenosti cca 500 m vedena trasa 

navržené dálnice D49).  

 Lokalita BI 6 o rozloze 0,6331 ha v celém rozsahu v ZPF a ve II. třídě ochrany je novým záměrem 

a jedná se o rozvoj nové zástavby v dosud nezastavěném území. 

Řešení: Dlouhodobým záměrem Obce Žeranovice je propojení dvou paralelních místních komu-

nikací (vzájemně vzdálených cca 200 m) na jihozápadním okraji obce. Obě komunikace jsou na 

severu (resp. severovýchodě) napojeny na páteřní silnici č. III/490 16. První z nich (východní) je 

vedena v délce cca 400 m ve směru SV – JZ podél kostela a školy až na jižní okraj obce (do 

prostoru okolí sochy sv. Josefa), kde se stáčí východním směrem a pokračuje podél nové zástavby k 

bývalému mlýnu. Druhá (západní) komunikace v délce cca 800 m prochází okolo hasičské 

zbrojnice, pokračuje k nové zástavbě za jižním okrajem obce – k navrženým plochám individuál-

ního bydlení (BI) č. 7 a 8 – a je ukončena až u čistírny odpadních vod. V územním plánu je proto 

na JZ okraji obce navržena plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 17, 

která je určena pro realizaci nové místní komunikace propojující obě výše uvedené komunikace. Ta 

by měla nahradit dosud provizorní účelovou komunikaci neprávně vedenou/vyježděnou po soukro-

mém pozemku. Současně s realizací nové komunikace by mělo dojít také k propojení vodovodních a 

plynovodních řadů v obou ulicích a vybudování nové větve jednotné kanalizace. Vybudování nové 

komunikace a uvedených inženýrských sítí je veřejným zájmem Obce Žeranovice. Dostupnost 

pozemků pro novou komunikaci ve prospěch Obce Žeranovice je však podmíněna požadavkem 

vlastníků pozemků na kompenzaci ve formě zajištění možnosti výstavby nových rodinných domů. 

Z tohoto důvodu je navržena nová plocha individuálního bydlení (BI) 6. Jedná se o nový záměr, 

který však spolu s vybudováním nové komunikace a inženýrských sítí přispěje k efektivnějšímu 

zajištění ekonomické udržitelnosti a reálnosti budoucí realizace nového dopravního propojení 

v této části obce.  

 U lokality BI 8 (o celkové rozloze 1,0802 ha, částí 0,3559 ha ve II. a částí 0,7243 ha ve III. třídě 

ochrany), jakož i u lokality BI 6, není zajištěna přechodová zóna do krajiny v podobě izolační 

zeleně.  

Řešení: Z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost zajištění přechodové zóny do krajiny v 

podobě izolační zeleně. Vytváření přechodových zón mezi obytnou zástavbou a volnou krajinou se 

jeví z hlediska koncepce a oddělení jednotlivých funkcí jako žádoucí, nicméně z hlediska vlastní 

realizace jako velmi problematické, neboť by tyto plochy musely být navrženy jako plochy krajinné 

zeleně (K), vykoupeny (obcí?) a jejich vlastní realizace by byla spojena s nutností odnětí ze ZPF, 

přičemž půdy, které se zde nacházejí jsou opět zařazeny do II. a III. třídy ochrany ZPF. Případné 

odstínění intenzivně obhospodařovaného ZPF a ploch bydlení lze řešit vhodným uspořádáním 

dílčích zón (obytná, užitková, relaxační, ochranná ad.) v rámci jednotlivých stavebních pozemků, 

např. výsadbou vnitřní izolační zeleně, která je přípustnou činností v plochách individuálního 
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bydlení. Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 8 navíc přímo nenavazuje na plochy ZPF, ale 

je na JV a JZ vymezována plochami účelové dopravy (účelové komunikace), na SZ vodním tokem 

Žeranovka a na SV stávajícími plochami individuálního bydlení. 

 Předmětné lokality pro bydlení BI 1 – BI 6 a z části lokality BI 7 a BI 8 představují mj. požadavek 

na zábor půdy zařazené do II. třídy ochrany ZPF. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské 

pozemky, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schop-

nost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmí-

něně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. V kontextu 

novelizace zákona o ochraně ZPF zákonem č. 41/2015 Sb., který zavedl přísnější režim plošné 

ochrany ZPF, musí být také prokázáno, že jiný veřejný záměr výrazně převažuje nad veřejným 

zájmem ochrany ZPF.  

Řešení: V ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

v platném znění, je uvedeno: „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v přípa-

dech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půd-

ního fondu“. V ustanovení § 4 odst. 4 téhož zákona se uvádí: „Odstavec 3 se nepoužije při posuzo-

vání těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové 

územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití“. Z uvedeného vyplývá, že dotčený 

orgán požaduje u všech ploch, které jsou ÚP navrženy pro bydlení a nacházejí se na půdách zařa-

zených do II. třídy ochrany ZPF prokázání, „že jiný veřejný záměr výrazně převažuje nad veřejným 

zájmem ochrany ZPF“, aniž by zohlednil ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb. Ve svém 

vyjádření je tedy přísnější než vlastní zákon. Takový postup však není přípustný. 

Již v dokumentaci pro společné jednání o návrhu územního plánu (06/2016) bylo v kapitole 4, pod-

kapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. c), bodě 2.6, tabulce B30 (nyní tabulka č. B.31) uveden přehled a 

porovnání ploch, pro něž bylo již v minulosti v rámci projednání Územního plánu obce Žeranovice, 

dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, příslušným orgánem ochrany zemědělského 

půdního fondu uplatněno kladné stanovisko k územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení 

zastavěného území z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Ze současně navržených ploch 

individuálního bydlení (BI) jsou v tabulce uvedeny plochy č. 2, 3, 4, 5, 7 a 8. Jedná se o plochy, 

které jsou obsaženy v současně platné územně plánovací dokumentaci (Územní plán obce Žera-

novice) a novým Územním plánem Žeranovice, nedochází ke změně jejich využití. Na tyto plochy se 

tedy nevztahuje požadavek na prokázání, že jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 

zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

Pokud se týká navržené plochy individuálního bydlení (BI) 1, je veřejným zájmem (Obce Žera-

novice) využití stávající dopravní a technické infrastruktury (jižní okraj navržené plochy vymezuje 

stávající zpevněná místní komunikace, v níž jsou vybudovány stoka jednotné kanalizace, zásobovací 

vodovodní řad, středotlaký plynovod, vedení nízkého napětí a místní telekomunikační kabel) a 

vytvoření podmínek pro doplnění oboustranné zástavby podél této ulice. V případě navržené plochy 

individuálního bydlení (BI) 6, je veřejným zájmem Obce Žeranovice vybudování nové komunikace 

včetně inženýrských sítí na JZ okraji obce Žeranovice. Dostupnost pozemků pro novou komunikaci 

ve prospěch Obce Žeranovice je však podmíněna požadavkem vlastníků pozemků na kompenzaci ve 

formě zajištění možnosti výstavby nových rodinných domů. Z tohoto důvodu je navržena nová 

plocha individuálního bydlení (BI) 6. Jedná se o nový záměr, který však spolu s vybudováním nové 

komunikace i inženýrských sítí přispěje k efektivnějšímu zajištění ekonomické udržitelnosti a 

reálnosti budoucí realizace nového dopravního propojení v této části obce. Další důvody pro návrh 

ploch č. 1 a 6 jsou uvedeny výše.  

 Na základě předložené dokumentace proto požaduje orgán ochrany ZPF vypuštění nebo redukci 

těchto ploch a řádné zdůvodnění navrženého řešení ve smyslu požadavků ustanovení § 5 odst. 1 

zákona o ochraně ZPF.  

Řešení: Na základě doplněného odůvodnění, které je uvedeno v přecházejícím textu, jsou všechny 

navržené plochy pro individuální bydlení (BI) ponechány v řešení Územního plánu Žeranovice. 

 Pro dopravní připojení a zajištění technické obsluhy navržené plochy individuálního bydlení BI 3 

je na severovýchodním okraji obce navržena koncepčně navazující plocha veřejných prostranství s 
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převahou zpevněných ploch PV 19. V případě, že nebude realizován záměr plochy BI 3, měla by 

být z důvodu návaznosti na tento záměr vypuštěna také plocha PV 19.  

Řešení: Na základě doplněného odůvodnění, které je uvedeno v přecházejícím textu, je navržená 

plocha individuálního bydlení (BI) 3 ponechána v řešení Územního plánu Žeranovice. Z tohoto 

důvodu byla ponechána i navržená plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 

(PV) 19. 

 V lokalitě Višňové sady je pro účel ochrany před povodněmi navržena lokalita WT 22 o celkové 

rozloze 0,2531 ha. Navržená lokalita rozlohou 0,2402 ha zasahuje do ZPF II. třídy ochrany. Orgán 

ochrany ZPF nezpochybňuje požadavek na vymezení plochy WT 22. Tento záměr však není dosta-

tečně zdůvodněn ve smyslu požadavků ust. § 4 a 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, tj. z hlediska 

ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných zájmů.  

Řešení: Pro realizaci předmětné protipovodňové hráze je územním plánem navržena plocha 

technické infrastruktury (T*) 9 na níž navazuje navržená plocha pro vodní plochy a toky (WT) 22. 

Navržené plochy jsou zpřesněným záměrem Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského 

kraje (Hydroprojekt CZ a.s. 08/2007) je koncepcí / koncepčním dokumentem Zlínského kraje, kde je 

označen jako „suchá nádrž Žeranovice (ZL 3152), poldr N6“
7
. Poldr je uvažován se zemní sypanou 

hrází, umístěnou nad pravostranným přítokem Židelné (IDVT 10188861), má působit jako lapač 

splavenin, situovaný před vtokem do zatrubnění. Celkový retenční prostor zdrže je uvažován cca 

700 m
3
. Obec Žeranovice zde současně uvažuje i s částečným stálým nadržením vodní hladiny s cí-

lem vybudování přírodě blízkého opatření na podporu a zvyšování biodiverzity – tůň s mokřadem.  

Uvedený poldr je s ohledem na svůj účel situován v údolnici pravostranného přítoku vodního toku 

Židelná (IDVT 10188861), nad zastavěným územím obce Žeranovice, na půdách zařazených do II. 

třídy ochrany ZPF (BPEJ 6.14.10). Poldr nelze vymezit na libovolném místě, např. na půdách 

s nižší ochranou ZPF mimo údolnici, nebo v údolnici pod zastavěným územím obce na jižním okraji 

katastru, na půdách zařazených do V. třídy ochrany ZPF, protože situováním mimo uvedenou 

konkrétní polohu by ztratil svůj význam protipovodňového opatření. Veřejný zájem na jeho 

realizaci je deklarován tím, že jak plocha technické infrastruktury (T*) 9, tak plocha pro vodní 

plochy a toky (WT) 22, jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby, pro něž lze práva k 

pozemkům a stavbám vyvlastnit (viz také kapitola 8 textové části A.1 Územní plán a výkres A.2.3 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, grafické části A.2 Územní plán). Důvodem 

veřejné prospěšnosti – veřejným zájmem – je vytvoření podmínek pro eliminaci rizik záplav 

extravilánovými vodami zastavěného území obce Žeranovice. Ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. l) je 

„veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně 

území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci“. 

 

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  

 k předložené dokumentaci pro společné jednání o návrhu Územního plánu Žeranovice 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 v důsledku územním plánem určeného účelového využití 

ploch zde budou vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší umisťovány v minimální 

míře. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

                                                           
7
 Aktuálně dostupné na https://vms4.kr-zlinsky.cz/ppo/. 

https://vms4.kr-zlinsky.cz/ppo/
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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 Žeranovice (SJ)  

Odůvodnění: Z hlediska silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetko-

vé správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, prochá-

zejí řešeným územím silnice č. III/49016 a okrajově II/490.  

Silnice jsou v území i v ÚP stabilizovány. Nejsou navrhovány nové plochy, které by s nimi byly ve 

střetu. Z hlediska dopravy nemáme k návrhu ÚP žádné připomínky.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

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 společné 

jednání o návrhu Územního plánu Žeranovice nesouhlasné koordinované stanovisko. 

Řešení: Dokumentace byla upravena dle požadavků a pořizovatel požádal dotčený orgán o nové 

stanovisko. 

 

h) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení 

zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, T. Bati 21, 76190 Zlín 

(koordinované stanovisko ze dne 24.03.2017, č.j. KUZL 15912/2017) 

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 

společném jednání o návrhu Územního plánu Žeranovice, 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: 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle ustanovení § 
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 k návrhu územnímu plánu Žeranovice (pro společné jednání) a 

podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozděj-

ších předpisů, uplatňuje k této předložené dokumentaci souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění 

 Dne 1.7.2016 bylo Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

(dále jen „krajský úřad“) doručeno oznámení Městského úřadu Holešov, útvaru územního 

plánování, jako pořizovatele územně plánovací dokumentace podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 

předpisů, doručeno oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Žeranovice. V rámci 

tohoto projednání krajský úřad, jako dotčený správní orgán na úseku ochrany ZPF, uplatnil 

nesouhlasné stanovisko, které bylo zapracováno v nesouhlasném koordinovaném stanovisku č. j. 

KUZL 47272/2016 ze dne 23. 8. 2016. V tomto stanovisku krajský úřad respektoval stanoviska 

dotčených orgánů. 

Dne 17.1.2017 byla krajskému úřadu doručena žádost o posouzení upravené dokumentace a vydání 

kladného koordinovaného stanoviska k návrhu územního plánu Žeranovice pro společné jednání. 

Orgán ochrany ZPF uplatnil k upravené dokumentaci nesouhlasné stanovisko, které bylo 

zapracováno v nesouhlasném koordinovaném stanovisku čj. KUZL 4178/2017 ze dne 9. 2. 2017. 
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Dne 28. 2. 2017 obdržel krajský úřad žádost o přehodnocení vydaného nesouhlasného stanoviska 

na úseku ochrany ZPF k projednávanému územnímu plánu Žeranovice a současně žádost o vydání 

souhlasného koordinovaného stanoviska k návrhu ÚP Žeranovice. V souladu s požadavky 

obsaženými v nesouhlasném koordinovaném stanovisku, byla textová část návrhu ÚP Žeranovice 

upravena a doplněna. 

Nově navržené řešení má kompaktnější charakter. Zejména z důvodů výrazného vysouvání 

zástavby do volné krajiny nebyly mj. do nového návrhu územního plánu zapracovány původně 

navržené návrhové plochy bydlení B4, B11 (jihovýchodní okraji obce), B12 (západní okraj obce) a 

ani výhledové plochy bydlení RB3, RB4. Dalšími důvody jejich nezapracování jsou prognóza 

demografického vývoje požadavek ze schváleného zadání na maximální ochranu půd zařazených 

do I. a II. třídy ochrany ZPF a skutečnost, že v těchto plochách není vybudována odpovídající 

dopravní a technická infrastruktura. Ze stejných důvodů byla rovněž převedena původně navržená 

plocha bydlení B2, resp. její dosud nezastavěná část, z kategorie návrh do kategorie územní 

rezerva. 

Celé současně zastavěné území obce Žeranovice nachází převážně na půdách I. a II. třídy ochrany. 

Vymezovat zastavitelné plochy pouze na půdách III. třídy ochrany a nižší by znamenalo vymezovat 

plochy ve volné krajině bez logické návaznosti na současně zastavěné území. Rozvoj obce v její 

severovýchodní části je navíc limitován blízkostí vymezeného dopravního koridoru pro dálnici 

D49. 

Nový návrh ÚP redukuje současnou velikost disponibilních ploch oproti platnému územnímu plánu 

Do návrhu tak je z platného územního plánu převzato pouze 3,98 ha zastavitelných ploch pro 

bydlení. Předložený návrh ÚP Žeranovice vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení o celkové 

výměře 5,25 ha. Rozdíl mezi hodnotou 5,25 ha (zastavitelné plochy pro bydlení v návrhu ÚP 

celkem) a hodnotou 4,83 ha (vypočtena potřebnost zastavitelných ploch pro bydlení, zjištěná dle 

"kalkulačky URBANKA" v rámci aktualizace RURU 2016), tak činí pouze 0,42 ha. Navržené 

plochy nijak významně nepřesahují reálnou potřebu pro výstavbu nových bytů (bytových jednotek 

v rodinných domech). Obec Žeranovice se aktivně podílí na rozvoji bydlení a budování technické a 

dopravní infrastruktury v návaznosti na bydlení. 

Nově navržená plocha individuálního bydlení BI 1 o rozloze 0,5118 ha v celém rozsahu v ZPF a ve 

II. třídě ochrany je situována na severním okraji zastavěného území a jako funkční plocha navazuje 

na areál bývalého zemědělského družstva, který je nyní vymezen jako stávající plocha výroby a 

skladování. Volný pás území mezi východním okrajem plochy č. 1 a stávajícím vodním tokem 

Žeranovka je nezastavitelný z důvodu limitování ochrannými a bezpečnostními pásmy stávajícího 

VTL plynovodu, regulační stanice plynu a vzdušného vedení vysokého napětí. Nejbližší objekt 

výroby v areálu bývalé farmy leží ve vzdálenosti cca 30 m od západního okraje navržené plochy 1. 

Vzhledem k tomu, že západním okrajem plochy č. 1 prochází vzdušné vedení vysokého napětí, 

jehož ochranná pásma jsou limitem, lze uvažovat nejmenší vzdálenost budoucího rodinného domu 

minimálně 10 – 12 m od západního okraje plochy č. 1. Z toho vyplývá, že mezi nejbližším 

objektem v ploše výroby a budoucím rodinným domem bude vzdálenost minimálně 40 m. Ve 

stanovení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití je pro plochy výroby a skladování navíc 

uvedeno, že nejsou přípustné „všechny činnosti, pozemky, stavby a zařízení, které svým provozem 

negativně ovlivňují území za hranicí vlastní výrobní plochy. Návrhem plochy BI 1 bude navíc 

ekonomicky využita stávající dopravní a technická infrastruktura. 

Navržená plocha individuálního bydlení BI 4 leží na jihovýchodním okraji obce, vně zastavěného 

území, na něž na západě bezprostředně navazuje, v sousedství stávající obytné zástavby. Jedná se o 

zbývající část již realizovaného záměru z původního územního plánu, Jedná se o dostavbu stávající 

proluky s využitím nově vybudované dopravní a technické infrastruktury. 

Navržené plochy individuálního bydlení BI 2, 3, 5, 7 a 8 jsou převzatými záměry ze současně 

platného Územního plánu obce Žeranovice, do něhož byly zapracovány v rámci změn č. 2, 3 a 4. 

Lokality BI 7 a BI 8 jsou dílčími plochami již částečně realizované původně navržené plochy B14. 

Záměr na realizaci původní plochy B14 lze doložit jak vybudovanou kanalizací, která je vedena po 

jejím jihovýchodním okraji, tak situováním čistírny odpadních vod, která byla vybudována až za 

západním okrajem původně navržené plochy B14 ve vzdálenosti cca 350 m od tehdejšího okraje 

zástavby. Plocha BI 5 je zbývající částí již převážně realizované původně navržené plochy B101 v 
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ÚPO Žeranovice a plocha BI 3 je původně navrženou plochou B103 v ÚPO Žeranovice. V této 

lokalitě, která je nyní ve vlastnictví Obce Žeranovice, již došlo k výstavbě kanalizace a obec má 

zpracovánu územní studii, která řeší podrobné uspořádání lokality, která je nyní připravována pro 

vlastní realizaci. Případné odstínění intenzivně obhospodařovaného ZPF a ploch bydlení bude 

řešeno vhodným uspořádáním dílčích zón (obytná, užitková, relaxační, ochranná ad.) v rámci 

jednotlivých stavebních pozemků, např. výsadbou vnitřní izolační zeleně, která je přípustnou 

činností v plochách individuálního bydlení. 

Lokalita BI 6 o rozloze 0,6331 ha v celém rozsahu v ZPF a ve II. třídě ochrany je novým záměrem 

v návaznosti na plochu veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV 17, která je určena 

pro realizaci nové místní komunikace propojující dvě místní paralelní komunikace na jihozápadním 

okraji obce. Obě komunikace jsou na severu (resp. severovýchodě) napojeny na páteřní silnici č. 

III/490 16. Současně s realizací nové místní komunikace dojde také k propojení vodovodních a 

plynovodních řadů v obou ulicích a vybudování nové větve jednotné kanalizace. 

V lokalitě U hřbitova je navržena plocha občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související 

služby OH 16. Plocha je určena pro dobudování zázemí stávajícího hřbitova a je vymezena jako 

plocha přestavby. 

V poloze severně od zastavěného území obce Žeranovice jsou v územním plánu navrženy plochy 

12, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 33 a 76 pro realizaci silnice R49. Podle předložené dokumentace hlavní 

těleso stavby (ucelená část) tvoří plochy 13, 29 a 76 o celkové výměře 11,8105 ha, z toho 11,0078 

ha v ZPF (2,6851 ha tvoří půdy zařazené do I. třídy ochrany, 8,3228 ha tvoří půdy zařazené do II. 

třídy ochrany). V daném případě se jedná o zpřesněný záměr přebíraný z nadřazené územně 

plánovací dokumentace (ZÚR ZK). Do územního plánu obce jsou plochy pro tuto stavbu 

vymezeny v souladu s již zpracovanou projektovou dokumentací („Rychlostní silnice R 49, stavba 

4901 Hulín – Fryšták“, 2008). 

Z důvodu návrhu mj. ploch o celkové výměře větší než 10 ha (plocha DS 13 o celkové rozloze 

11,3546 ha, v ZPF 10,5376 ha) bylo na základě žádosti krajského úřadu k předmětnému záměru 

vydáno dne 8. 8. 2016 pod č. j. 54485/ENV/16, 1475/570/16 souhlasné stanovisko Ministerstva 

životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 

Sb. o ochraně ZPF s podmínkou, že po realizaci vlastní stavby bude zbylá část koridoru 

rekultivována a vrácena zpět do ZPF. 

Na východním okraji řešeného území vně zastavěného území je navržena plocha dopravní 

infrastruktury D 11 pro vybudování účelové komunikace sloužící pro zajištění obsluhy navržené 

plochy technické infrastruktury T* 10 k realizaci hráze suchého poldru. 

Plochy technické infrastruktury T* 9 a T* 10 jsou navrženy pro realizaci protipovodňové hráze. Na 

plochu T* 9 navazuje navržená plocha pro vodní plochy a toky WT 22. Navržené plochy technické 

infrastruktury T* 66 a T* 75 jsou určeny pro realizaci přiváděcího vodovodního řadu a vedení VN 

22 kV. Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 69, 70, 73 jsou určeny pro 

realizaci navrženého přiváděcího vodovodního řadu. Plochy technické infrastruktury – energetika 

TE 64, 65, 68 jsou určené pro realizaci nové trasy vedení VN 22 kV. V sousedství stávající čistírny 

odpadních vod navržena plocha technické infrastruktury – nakládání s odpady TO.1 č. 15 určená 

pro vybudování sběrného dvora. 

Z důvodu propojení dvou stávajících paralelních místních komunikaci (komunikace vedoucí k 

ČOV a komunikace přicházející od kostela je na jihozápadním okraji obce navržena plocha 

veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV 17. Pro zajištění přístupu a z důvodu 

ochrany bezprostředního okolí sochy sv. Josefa na jižním okraji obce je navržena plocha veřejných 

prostranství s převahou zpevněných ploch PV 18. Pro dopravní připojení a zajištění technické 

obsluhy navržené plochy individuálního bydlení BI 3 je na SV okraji obce navržena plocha 

veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV 19. 

V souladu se zpracovanou dokumentací „Rychlostní silnice R 49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ 

jsou pro úpravu vodního toku Ludslávka navrženy lokality pro vodní plochy a toky WT 20 a 74, 

pro úpravu vodního toku Žeranovka je navržena plocha WT 21, pro úpravu vodního toku Židelná je 

navržena plocha WT 23 bez nároku na zábor ZPF. Na levostranném přítoku vodního toku Židelná 

byly počátkem 90. let minulého století obcí vybudovány dvě vodní plochy. Vzhledem k tomu, že 
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jsou tyto plochy dosud vedeny jako lesní porosty, jsou v územním plánu navrženy jako dvě nové 

lokality pro vodní plochy a toky WT 24 a WT 25 s cílem narovnání faktického stavu. 

V lokalitě Višňové sady je pro účel ochrany před povodněmi navržena lokalita WT 22 o celkové 

rozloze 0,2531 ha. Pro realizaci předmětné protipovodňové hráze je územním plánem navržena 

plocha technické infrastruktury T* 9, na níž navazuje navržená plocha pro vodní plochy a toky WT 

22. Návrhové plochy jsou zpřesněným záměrem Studie ochrany před povodněmi na území 

Zlínského kraje a je koncepčním dokumentem Zlínského kraje, kde je označen jako „suchá nádrž 

Žeranovice (ZL 3152), poldr N6“4. Poldr je uvažován se zemní sypanou hrází, umístěnou nad 

pravostranným přítokem Židelné (IDVT 10188861), má působit jako lapač splavenin, situovaný 

před vtokem do zatrubnění. Obec Žeranovice zde současně uvažuje i s částečným stálým 

nadržením vodní hladiny s cílem vybudování přírodě blízkého opatření na podporu a zvyšování 

biodiverzity – tůň s mokřadem. Uvedený poldr je s ohledem na svůj účel situován v údolnici 

pravostranného přítoku vodního toku Židelná (IDVT 10188861), nad zastavěným územím obce 

Žeranovice, na půdách zařazených do II. třídy ochrany. Nelze jej vymezit na půdách s nižší 

ochranou ZPF, neboť situováním mimo konkrétní polohu by ztratil svůj význam protipovodňového 

opatření. Jak plocha technické infrastruktury T* 9, tak plocha pro vodní plochy a toky WT 22, jsou 

vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. 

V rámci stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v plochách 

individuálního bydlení jako přípustným využitím je mj. využití zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami a v plochách zemědělských Z (sousedící a 

navazující plochy ZPF) je jako přípustné využití protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, 

stromořadí, protipovodňová opatření apod.) snižující vodní a větrnou erozi, včetně eliminace rizik 

záplav extravilánovými vodami). Severně od navržených ploch individuálního bydlení BI 2 a BI 3 

je navržena plocha krajinné zeleně K 51, která má liniový/koridorový charakter a je učená pro 

založení/realizaci lokálního biokoridoru. Biokoridor je navržen tak, aby kromě své primární funkce 

synergicky plnil také funkci protierozní, klimatické a protihlukové ochrany obce. 

Navržený regulativ pro vodní plochy a toky (WT) umožňuje ve vhodných úsecích vodních toků 

realizaci malých retenčních nádrží s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině a zadržení 

přívalových srážek, na erozně ohrožených pozemcích orné půdy v povodí budou realizovány 

opatření protierozní ochrany. Cílem těchto opatření je zajistit zpomalení odtoku povrchových vod z 

povodí, omezení erozního smyvu, návrat ekostabilizačních prvků do zemědělsky obhospodařované 

krajiny. 

Plochy pro krajinnou zeleň jsou navrženy jednak pro realizaci chybějících částí biokoridorů, jež 

jsou základními skladebnými prvky ÚSES, jednak pro provedení opatření na ZPF s cílem eliminace 

vodní a větrné erozní ohroženosti v území a pro tvorbu krajiny. Pro založení nebo doplnění 

chybějících segmentů regionálního biokoridoru RK 1580 byly navrženy plochy K 39 – 44, K 71 a 

K 72, pro založení nebo doplnění chybějících segmentů lokálních biokoridorů byly navrženy 

plochy K 45 – 54. Pro pásy liniové zeleně s protierozní a krajinotvornou funkcí jsou navrženy 

plochy K 55 – 62. Navržené plochy přírodní P 34 – 38, P 63 a P 67 jsou určeny pro realizaci 

chybějících nebo nefunkčních částí biocenter pro zajištění územního systému ekologické stability 

(ÚSES). 

Při realizaci výstavby na všech vymezených zastavitelných plochách nebude ztíženo zemědělské 

obhospodařování okolních pozemků, nebude narušena organizace zemědělského půdního fondu, 

hydrologické a odtokové poměry ani síť zemědělských účelových komunikací. 

V k. ú. Žeranovice byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou odvodnění pozemků (meliorace), a 

to v těchto navržených plochách: BI 7, BI 8, DS 12, DS 13, DS 14, DS 29, DS 31, DS 32, DS 76, 

TE 64, TE 65, TO.1 č.15, WT 20, WT 21, WT 24, WT 74, K 39 – 41, K 44 – 52, K 55 – 57, K 59, 

K 61, K 62 a P 37. Před vlastní realizací navržených ploch bude provedeno podrobné vyhodnocení 

stávající meliorační sítě s tím, že bude zajištěna její funkčnost na plochách zemědělského půdního 

fondu, které nebudou zastavovány. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
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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  

 k předložené dokumentaci pro společné jednání o návrhu Územního plánu Žeranovice 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 v důsledku územním plánem určeného účelového využití 

ploch zde budou vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší umisťovány v minimální 

míře. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

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 Žeranovice (SJ)  

Odůvodnění: Z hlediska silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetko-

vé správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, prochá-

zejí řešeným územím silnice č. III/49016 a okrajově II/490. Silnice jsou v území i v ÚP stabili-

zovány. Nejsou navrhovány nové plochy, které by s nimi byly ve střetu. Z hlediska dopravy, silnic 

II. a III. třídy, nemáme k návrhu ÚP žádné připomínky.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

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 společné 

jednání o návrhu Územního plánu Žeranovice souhlasné koordinované stanovisko. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

i) Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov 

(koordinované stanovisko ze dne 29.08.2016 , č.j. HOL - 19831/2016/KS) 

1. Vodoprávní úřad 

 K návrhu územního plánu vydáváme souhlasné stanovisko. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

2. Odpadové hospodářství 

 K předloženému návrhu vydáváme souhlasné stanovisko.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 Upozorňujeme, že MěÚ Holešov, odbor VRaŽP, odd. ŽP, eviduje pouze dvě skládky a to Hrádek a 

U stráně. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. Obě skládky jsou vyznačeny v koordinačním výkresu. 

Na základě jednání, které proběhlo dne 10.08.2016  za účasti Ministerstva životního prostředí a 

příslušného dotčeného orgánu (Městský úřad Holešov, oddělení životního prostředí) bylo 

dohodnuto, že dříve uváděná lokalita „Skládka Žeranovice“ bude z evidence SEZ vyjmuta/zrušena 

a nebude nadále již nikde uváděna. 
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3. Ochrana přírody a krajiny 

 K návrhu územního plánu vydáváme souhlasné stanovisko. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

4. Ochrana lesního půdního fondu a hospodaření v lesích 

 K předloženému návrhu vydáváme souhlasné stanovisko. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

5. Silniční správní úřad 

 K návrhu územního plánu vydáváme souhlasné stanovisko. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

6. Ochrana státní památkové péče 

 Návrh Územního plánu Žeranovice respektuje nemovité kulturní památky uvedené v KS a správní 

orgán státní památkové péče vůči němu nemá námitek. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

Závěr 

 Městský úřad Holešov na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních 

právních předpisů vydává souhlasné koordinované stanovisko k návrhu Územního plánu Žera-

novice. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

2.4.2. Vyhodnocení vyjádření ostatních organizací k návrhu územního plánu 

uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu  

a) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33,612 54 Brno 

(připomínka ze dne 15.07.2016, č.j. 008600/11300/2016) 

 Požadujeme v textové i grafické části ÚPD upravit označení plánované komunikace z  R 49  na D 

49, resp. koridor plochy DS pro dálnici II. třídy. 

Řešení: Územní plán Žeranovice je upraven dle uvedeného požadavku. 

 

2.4.3. Vyhodnocení připomínek sousedních obcí k návrhu územního plánu 

uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu 

V rámci společného jednání nebyly uplatněny žádné připomínky sousedních obcí k návrhu Územ-

ního plánu Žeranovice. 

 

2.4.4. Výsledky řešení rozporů 

Ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu nebyly při pro-

jednávání návrhu Územního plánu Žeranovice řešeny žádné rozpory. 
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2.4.5. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu 

uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu 

a) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 

Olomouc 

(stanovisko ze dne 26.05.2017, č.j. 33036/ENV/17 969/570/17) 

 Za státní správu geologie sdělujeme, že na k.ú. Žeranovice bylo geologickými pracemi ověřeno 

výhradní ložisko cihlářské suroviny Žeranovice (číslo ložiska B3203500). Zpracovatelé a pořizo-

vatelé ÚPD jsou dle ustanovení § 15 horního zákona povinni zajistit územní ochranu výhradních 

ložisek nerostných surovin, která jsou ve vlastnictví ČR a jsou považována ve smyslu ustanovení § 

13 zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, za území se zvláštními podmínkami geologické stavby.  

Územní ochrana výhradního ložiska cihlářské suroviny Žeranovice je zajištěna, na tomto úseku 

státní správy nemáme k projednávanému návrhu ÚP připomínky. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 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). 

Řešení: V návrhu ÚP Žeranovice je vymezena plocha silniční dopravy (DS) 13, pro niž, na základě 

žádosti Krajského úřadu Zlínského kraje, vydalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné 

stanovisko pod čj.: 54485/ENV/16, 1475/570/16, podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, s 

podmínkou, že po dokončení realizace vlastní stavby bude zbylá část koridoru rekultivována a 

vrácena zpět do ZPF. Vlastní realizace stavby ani následná rekultivace přiléhajících pozemků, 

nejsou předmětem řešení územního plánu. Kromě výše uvedené plochy č. 13, nejsou ÚP Žeranovice 

navrženy žádné další plochy přesahující výměru 10 ha. 

 

b) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, 

Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 

(stanovisko ze dne 15.06.2017, č.j. SPU 287086/2017/Vr) 

 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž jako 

příslušný správní úřad vydává toto stanovisko: S částmi řešení návrhu Územního plánu Žeranovice, 

které byly od společného jednání změněny, na základě ust. § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., 

nadepsaný správní úřad souhlasí. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 Dále upozorňujeme, že v katastrálním území Žeranovice byla zahájena komplexní pozemková 

úprava. Schválení plánu společných zařízení předpokládáme koncem roku 2018. Podle § 2 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, výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako 

neopomenutelný podklad pro územní plánování 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
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c) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, T. Bati 21, 

76190 Zlín 

(koordinované stanovisko ze dne 22.06.2017, č.j. KUZL 32376/2017) 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 

na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle ustanovení § 17a písmene a) 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon na ochranu ZPF), posoudil dokumentaci pro veřejné projednání návrhu opatření obecné 

povahy územního plánu Žeranovice a podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k této předložené dokumentaci 

souhlasné stanovisko.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 Dne 12. 5. 2017 bylo Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

(dále jen „krajský úřad“) doručeno oznámení Městského úřadu Holešov, útvaru územního 

plánování, (dále jen „MěÚ Holešov), o konání veřejného projednání o návrhu opatření obecné 

povahy Územního plánu Žeranovice.  

Od společného jednání bylo v návrhu ÚP Žeranovice označení komunikace R49 změněno na 

dálnici D49, v regulativu v ploše Z byla doplněna přístupnost i pro dopravní infrastrukturu, byl 

doplněn požadavek pro k. ú. Racková na návaznost plochy pro rozliv suché vodní nádrže 

Lechotice, bylo doplněno odůvodnění opodstatněnosti navržených ploch, na základě jednání 

pořizovatele ÚPD byla v textové i grafické části zrušena skládka Žeranovice, pozemek parc. č. st. 

275, jehož součástí je vodárna, byl vymezen jako plocha VPS, pozemek parc. č. 684 byl změněn ze 

stávající plochy pro bydlení BI na vodní plochu a toky W, v grafické části byla provedena úprava 

návaznosti prvků ÚSES a vymezené plochy D 81 mezi k. ú. Žeranovice a Zahnašovice. 

Nový návrh ÚP redukuje současnou velikost disponibilních ploch oproti platnému územnímu 

plánu. Do návrhu tak je z platného územního plánu převzato pouze 3,98 ha zastavitelných ploch 

pro bydlení. Předložený návrh ÚP Žeranovice vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení o celkové 

výměře 5,25 ha. Rozdíl mezi hodnotou 5,25 ha (zastavitelné plochy pro bydlení v návrhu ÚP 

celkem) a hodnotou 4,83 ha (vypočtena potřebnost zastavitelných ploch pro bydlení, zjištěná dle 

"kalkulačky URBANKA" v rámci aktualizace RURU 2016), tak činí pouze 0,42 ha. Navržené 

plochy nijak významně nepřesahují reálnou potřebu pro výstavbu nových bytů (bytových jednotek 

v rodinných domech). Obec Žeranovice se aktivně podílí na rozvoji bydlení a budování technické a 

dopravní infrastruktury v návaznosti na bydlení. Celé současně zastavěné území obce Žeranovice 

nachází převážně na půdách I. a II. třídy ochrany. Vymezovat zastavitelné plochy pouze na půdách 

III. třídy ochrany a nižší by znamenalo vymezovat plochy ve volné krajině bez logické návaznosti 

na současně zastavěné území. Rozvoj obce v její severovýchodní části je navíc limitován blízkostí 

vymezeného dopravního koridoru pro dálnici D49. 

Plocha individuálního bydlení BI 1 o rozloze 0,5118 ha v celém rozsahu v ZPF a ve II. třídě 

ochrany je situována na severním okraji zastavěného území a jako funkční plocha navazuje na areál 

bývalého zemědělského družstva, který je nyní vymezen jako stávající plocha výroby a skladování. 

Volný pás území mezi východním okrajem plochy č. 1 a stávajícím vodním tokem Žeranovka je 

nezastavitelný z důvodu limitování ochrannými a bezpečnostními pásmy stávajícího VTL 

plynovodu, regulační stanice plynu a vzdušného vedení vysokého napětí. Nejbližší objekt výroby 

v areálu bývalé farmy leží ve vzdálenosti cca 30 m od západního okraje navržené plochy 1. 

Vzhledem k tomu, že západním okrajem plochy č. 1 prochází vzdušné vedení vysokého napětí, 

jehož ochranná pásma jsou limitem, lze uvažovat nejmenší vzdálenost budoucího rodinného domu 

minimálně 10 – 12 m od západního okraje plochy č. 1. Z toho vyplývá, že mezi nejbližším 

objektem v ploše výroby a budoucím rodinným domem bude vzdálenost minimálně 40 m. Ve 

stanovení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití je pro plochy výroby a skladování navíc 

uvedeno, že nejsou přípustné „všechny činnosti, pozemky, stavby a zařízení, které svým provozem 

negativně ovlivňují území za hranicí vlastní výrobní plochy. Návrhem plochy BI 1 bude navíc 

ekonomicky využita stávající dopravní a technická infrastruktura. 
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Navržená plocha individuálního bydlení BI 4 leží na jihovýchodním okraji obce, vně zastavěného 

území, na něž na západě bezprostředně navazuje, v sousedství stávající obytné zástavby. Jedná se o 

zbývající část již realizovaného záměru z původního územního plánu, Jedná se o dostavbu stávající 

proluky s využitím nově vybudované dopravní a technické infrastruktury. 

Navržené plochy individuálního bydlení BI 2, 3, 5, 7 a 8 jsou převzatými záměry ze současně 

platného Územního plánu obce Žeranovice, do něhož byly zapracovány v rámci změn č. 2, 3 a 4. 

Lokality BI 7 a BI 8 jsou dílčími plochami již částečně realizované původně navržené plochy B14. 

Záměr na realizaci původní plochy B14 lze doložit jak vybudovanou kanalizací, která je vedena po 

jejím jihovýchodním okraji, tak situováním čistírny odpadních vod, která byla vybudována až za 

západním okrajem původně navržené plochy B14 ve vzdálenosti cca 350 m od tehdejšího okraje 

zástavby. 

Plocha BI 5 je zbývající částí již převážně realizované původně navržené plochy B101 v ÚPO 

Žeranovice a plocha BI 3 je původně navrženou plochou B103 v ÚPO Žeranovice. V této lokalitě, 

která je nyní ve vlastnictví Obce Žeranovice, již došlo k výstavbě kanalizace a obec má zpracovánu 

územní studii, která řeší podrobné uspořádání lokality, která je nyní připravována pro vlastní 

realizaci. Případné odstínění intenzivně obhospodařovaného ZPF a ploch bydlení bude řešeno 

vhodným uspořádáním dílčích zón (obytná, užitková, relaxační, ochranná ad.) v rámci jednotlivých 

stavebních pozemků, např. výsadbou vnitřní izolační zeleně, která je přípustnou činností v 

plochách individuálního bydlení. 

Lokalita BI 6 o rozloze 0,6331 ha v celém rozsahu v ZPF a ve II. třídě ochrany je navržena 

v návaznosti na plochu veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV 17, která je určena 

pro realizaci nové místní komunikace propojující dvě místní paralelní komunikace na jihozápadním 

okraji obce. Obě komunikace jsou na severu (resp. severovýchodě) napojeny na páteřní silnici č. 

III/490 16. Současně s realizací nové místní komunikace dojde také k propojení vodovodních a 

plynovodních řadů v obou ulicích a vybudování nové větve jednotné kanalizace. 

V lokalitě U hřbitova je navržena plocha občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související 

služby OH 16. Plocha je určena pro dobudování zázemí stávajícího hřbitova a je vymezena jako 

plocha přestavby  

V poloze severně od zastavěného území obce Žeranovice jsou v územním plánu navrženy plochy 

12, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 33 a 76 pro realizaci silnice R49. Podle předložené dokumentace hlavní 

těleso stavby (ucelená část) tvoří plochy 13, 29 a 76 o celkové výměře 11,8105 ha, z toho 11,0078 

ha v ZPF (2,6851 ha tvoří půdy zařazené do I. třídy ochrany, 8,3228 ha tvoří půdy zařazené do II. 

třídy ochrany). V daném případě se jedná o zpřesněný záměr přebíraný z nadřazené územně 

plánovací dokumentace (ZÚR ZK). Do územního plánu obce jsou plochy pro tuto stavbu 

vymezeny v souladu s již zpracovanou projektovou dokumentací („Rychlostní silnice R 49, stavba 

4901 Hulín – Fryšták“, 2008). Z důvodu návrhu mj. ploch o celkové výměře větší než 10 ha 

(plocha DS 13 o celkové rozloze 11,3546 ha, v ZPF 10,5376 ha) bylo na základě žádosti krajského 

úřadu k předmětnému záměru vydáno dne 8. 8. 2016 pod č. j. 54485/ENV/16, 1475/570/16 

souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII ve smyslu 

ust. § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF s podmínkou, že po realizaci vlastní stavby 

bude zbylá část koridoru rekultivována a vrácena zpět do ZPF. 

Na východním okraji řešeného území vně zastavěného území je navržena plocha dopravní 

infrastruktury D 11 pro vybudování účelové komunikace sloužící pro zajištění obsluhy navržené 

plochy technické infrastruktury T* 10 k realizaci hráze suchého poldru. 

Plochy technické infrastruktury T* 9 a T* 10 jsou navrženy pro realizaci protipovodňové hráze. Na 

plochu T* 9 navazuje navržená plocha pro vodní plochy a toky WT 22. Navržené plochy technické 

infrastruktury T* 66 a T* 75 jsou určeny pro realizaci přiváděcího vodovodního řadu a vedení VN 

22 kV. Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 69, 70, 73 jsou určeny pro 

realizaci navrženého přiváděcího vodovodního řadu. Plochy technické infrastruktury – energetika 

TE 64, 65, 68 jsou určené pro realizaci nové trasy vedení VN 22 kV. V sousedství stávající čistírny 

odpadních vod navržena plocha technické infrastruktury – nakládání s odpady TO.1 č. 15 určená 

pro vybudování sběrného dvora. 
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Z důvodu propojení dvou stávajících paralelních místních komunikaci (komunikace vedoucí k 

ČOV a komunikace přicházející od kostela je na jihozápadním okraji obce navržena plocha 

veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV 17. Pro zajištění přístupu a z důvodu 

ochrany bezprostředního okolí sochy sv. Josefa na jižním okraji obce je navržena plocha veřejných 

prostranství s převahou zpevněných ploch PV 18. 

Pro dopravní připojení a zajištění technické obsluhy navržené plochy individuálního bydlení BI 3 

je na SV okraji obce navržena plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV 19. 

V souladu se zpracovanou dokumentací „Rychlostní silnice R 49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ 

jsou pro úpravu vodního toku Ludslávka navrženy lokality pro vodní plochy a toky WT 20 a 74, 

pro úpravu vodního toku Žeranovka je navržena plocha WT 21, pro úpravu vodního toku Židelná je 

navržena plocha WT 23 bez nároku na zábor ZPF. Na levostranném přítoku vodního toku Židelná 

byly počátkem 90. Let minulého století obcí vybudovány dvě vodní plochy. Vzhledem k tomu, že 

jsou tyto plochy dosud vedeny jako lesní porosty, jsou v územním plánu navrženy jako dvě nové 

lokality pro vodní plochy a toky WT 24 a WT 25 s cílem narovnání faktického stavu. 

V lokalitě Višňové sady je pro účel ochrany před povodněmi navržena lokalita WT 22 o celkové 

rozloze 0,2531 ha. Pro realizaci předmětné protipovodňové hráze je územním plánem navržena 

plocha technické infrastruktury T* 9, na níž navazuje navržená plocha pro vodní plochy a toky WT 

22. Návrhové plochy jsou zpřesněným záměrem Studie ochrany před povodněmi na území 

Zlínského kraje a je koncepčním dokumentem Zlínského kraje, kde je označen jako „suchá nádrž 

Žeranovice (ZL 3152), poldr N6“4. Poldr je uvažován se zemní sypanou hrází, umístěnou nad 

pravostranným přítokem Židelné (IDVT 10188861), má působit jako lapač splavenin, situovaný 

před vtokem do zatrubnění. Obec Žeranovice zde současně uvažuje i s částečným stálým 

nadržením vodní hladiny s cílem vybudování přírodě blízkého opatření na podporu a zvyšování 

biodiverzity – tůň s mokřadem. Uvedený poldr je s ohledem na svůj účel situován v údolnici 

pravostranného přítoku vodního toku Židelná (IDVT 10188861), nad zastavěným územím obce 

Žeranovice, na půdách zařazených do II. třídy ochrany. Nelze jej vymezit na půdách s nižší 

ochranou ZPF, neboť situováním mimo konkrétní polohu by ztratil svůj význam protipovodňového 

opatření. Jak plocha technické infrastruktury T* 9, tak plocha pro vodní plochy a toky WT 22, jsou 

vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. 

V rámci stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v plochách 

individuálního bydlení jako přípustným využitím je mj. využití zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami a v plochách zemědělských Z (sousedící a 

navazující plochy ZPF) je jako přípustné využití protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, 

stromořadí, protipovodňová opatření apod.) snižující vodní a větrnou erozi, včetně eliminace rizik 

záplav extravilánovými vodami). Severně od navržených ploch individuálního bydlení BI 2 a BI 3 

je navržena plocha krajinné zeleně K 51, která má liniový/koridorový charakter a je učená pro 

založení/realizaci lokálního biokoridoru. Biokoridor je navržen tak, aby kromě své primární funkce 

synergicky plnil také funkci protierozní, klimatické a protihlukové ochrany obce. 

Navržený regulativ pro vodní plochy a toky (WT) umožňuje ve vhodných úsecích vodních toků 

realizaci malých retenčních nádrží s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině a zadržení 

přívalových srážek, na erozně ohrožených pozemcích orné půdy v povodí budou realizovány 

opatření protierozní ochrany. Cílem těchto opatření je zajistit zpomalení odtoku povrchových vod z 

povodí, omezení erozního smyvu, návrat ekostabilizačních prvků do zemědělsky obhospodařované 

krajiny. 

Plochy pro krajinnou zeleň jsou navrženy jednak pro realizaci chybějících částí biokoridorů, jež 

jsou základními skladebnými prvky ÚSES, jednak pro provedení opatření na ZPF s cílem eliminace 

vodní a větrné erozní ohroženosti v území a pro tvorbu krajiny. Pro založení nebo doplnění 

chybějících segmentů regionálního biokoridoru RK 1580 byly navrženy plochy K 39 – 44, K 71 a 

K 72, pro založení nebo doplnění chybějících segmentů lokálních biokoridorů byly navrženy 

plochy K 45 – 54. Pro pásy liniové zeleně s protierozní a krajinotvornou funkcí jsou navrženy 

plochy K 55 – 62. Navržené plochy přírodní P 34 – 38, P 63 a P 67 jsou určeny pro realizaci 

chybějících nebo nefunkčních částí biocenter pro zajištění územního systému ekologické stability 

(ÚSES). 
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Při realizaci výstavby na všech vymezených zastavitelných plochách nebude ztíženo zemědělské 

obhospodařování okolních pozemků, nebude narušena organizace zemědělského půdního fondu, 

hydrologické a odtokové poměry ani síť zemědělských účelových komunikací. 

V k. ú. Žeranovice byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou odvodnění pozemků (meliorace), a 

to v těchto navržených plochách: BI 7, BI 8, DS 12, DS 13, DS 14, DS 29, DS 31, DS 32, DS 76, 

TE 64, TE 65, TO.1 č.15, WT 20, WT 21, WT 24, WT 74, K 39 – 41, K 44 – 52, K 55 – 57, K 59, 

K 61, K 62 a P 37. Před vlastní realizací navržených ploch bude provedeno podrobné vyhodnocení 

stávající meliorační sítě s tím, že bude zajištěna její funkčnost na plochách zemědělského půdního 

fondu, které nebudou zastavovány. 

Oprávněná úřední osoba: MVDr. Petra Mačáková Mišáková 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

 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 k předložené dokumentaci pro společné jednání o návrhu Územního 

plánu Žeranovice 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 v důsledku územním plánem určeného účelového využití 

ploch zde budou vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší umisťovány v minimální 

míře.  

Oprávněná úřední osoba: Ing. Bohdana Pešková 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

 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 Žeranovice 

(VP) 

Odůvodnění: Z hlediska silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v 

majetkové správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, 

procházejí řešeným územím silnice č. III/49016 a okrajově II/490. Silnice jsou v území i v ÚP 

stabilizovány. Nejsou navrhovány nové plochy, které by s nimi byly ve střetu. 

Z hlediska dopravy, silnic II. a III. třídy, nemáme k návrhu ÚP žádné připomínky. Naše souhlasné 

stanovisko ke SJ zůstává v platnosti 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeňka Kořenková 

 

 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 

veřejné projednání návrhu Územního plánu Žeranovice souhlasné koordinované stanovisko. 
 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

d) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, T. Bati 

21, 761 90 Zlín 

(stanovisko nadřízeného orgánu návrhu ÚP, ze dne 26.06.2017; č.j. KUZL 42813/2017) 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 

územního plánování ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona souhlasí s návrhem ÚP Žeranovice, v 

částech řešení, které byly od společného jednání změněny, z hledisek zajištění koordinace využívání 
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území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem. 

 Odůvodnění. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 

nadřízený orgán územního plánování posoudil návrh ÚP Žeranovice v částech, které byly od 

společného jednání změněny, z následujících hledisek: 

a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy. V návrhu ÚP 

Žeranovice v částech řešení, které byly od společného jednání změněny, je zajištěna koordinace 

využívání území zejména s ohledem na širší vztahy. 

b) Soulad s politikou územního rozvoje. Návrh ÚP Žeranovice není v částech řešení, které byly od 

společného jednání změněny, v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace 

č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválenou dne 15.4.2015 usnesením vlády ČR č. 276. Na záměry či 

požadavky vyplývající z PÚR ČR nemají změny provedené po společném jednání vliv. 

c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Návrh ÚP Žeranovice není v částech 

řešení, které byly od veřejného projednání změněny, v rozporu se Zásadami územního rozvoje 

Zlínského kraje platnými ke dni 5.10.2012. Na záměry či požadavky vyplývající ze ZÚR ZK 

nemají změny provedené po společném jednání vliv. 

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

odvolat. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

e) Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov 

(koordinované stanovisko ze dne 27.06.2017, č.j. HOL-17730/2017/ŽP/VK) 

1. Vodoprávní úřad 

 K měněným částem územního plánu Žeranovice vydáváme souhlasné stanovisko. 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 plánem povodí Dunaje a Plánem pro 

zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lucie Kaňová 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

2. Odpadové hospodářství 

 K předloženému návrhu vydáváme souhlasné stanovisko. Ke změněným částem návrhu opatření 

obecné povahy Územního plánu Žeranovice nemáme připomínky. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Brezanská.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

3. Ochrana zemědělského půdního fondu 

 Ke změnám předloženého návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Žeranovice nemáme 

připomínky, vydáváme souhlasné stanovisko. 

Oprávněná úřední osoba: Veronika Kocourková 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

4. 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 
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přírody a krajiny, v platném znění, vydává souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu 

Žeranovice. Návrh územního plánu respektuje zájmy ochrany přírody. Součástí návrhu je 

zpřesněná kostra Územního systému ekologické stability (ÚSES), interakční a krajinné prvky, které 

jsou nutné k zachování krajinného rázu, biologických, ekologických, protierozních a dalších funkcí 

zajišťujících udržitelný rozvoj území. Orgán ochrany přírody souhlasí i s podmínkami ochrany 

krajinného rázu. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavla Pšejová 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

5. Ochrana lesního půdního fondu a hospodaření v lesích 

 K předloženému návrhu vydáváme souhlasné stanovisko. Nemá výhrad k projednávanému návrhu 

územního plánu obce Žeranovice. 

Oprávněná úřední osoba: Kamil Horák  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

6. 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: Nedotýká se našich zájmů. 

Oprávněná úřední osoba: Aleš Ryška 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

7. Ochrana státní památkové péče 

 Státní památková péče nemá námitky proti částem řešení, které byly od společného jednání 

změněny, protože se nedotýkají zájmů státní památkové péče. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Bartošek  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

Závěr 

 Městský úřad Holešov na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních 

právních předpisů vydává souhlasné koordinované stanovisko k návrhu opatření obecné povahy 

Územního plánu Žeranovice. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

2.4.6. Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k návrhu vyhodnocení připomínek a 

návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu (§ 53 

stavebního zákona) 

a) Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 

Brno 

(stanovisko ze dne 23.08.2017, č.j. SBS 27090/2017/OBU-01/1) 

 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 (horní zákon), v platném znění, v 

k.ú. Žeranovice, kraj Zlínský, není evidován  žádný dobývací prostor. S ohledem na uvedenou 
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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 rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Žeranovice, nemá připomínek. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

b) Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 

767 01 Kroměříž 

 (dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva, ze dne 15.08.2017, č.j. HSZL- 5999-2/KM-

2017) 

 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje v souladu § 10 odst. 6 zákona č.239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

vyhlášky 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a v návaznosti na § 53 

odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ posoudil 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP 

Žeranovice a vydává SOUHLASNÉ STANOVISKO. 

Odůvodnění: Souhlasné koordinované stanovisko k návrhu územního plánu splňuje požadavky § 

20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

c) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 

600, 760 01 Zlín 

(stanovisko ze dne 21.08.2017, č.j. KHSZL 21272/2017) 

 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 rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 

uplatněných k návrhu Územního plánu Žeranovice. 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 rozhodnutí o námitkách a návrhem 

vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Žeranovice se souhlasí. 

Odůvodnění: Dne 11. 8. 2017 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

doručena žádost Městského úřadu Holešov, Útvaru územního plánování, Masarykova 628, 

Holešov, PSČ: 769 17, č.j.: HOL-21625/2017/UPA/PK ze dne 11. 8. 2017 o stanovisko k návrhu 

rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního 

plánu Žeranovice.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

d) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, T. Bati 

21, 761 90 Zlín 

(Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Žeranovice, ze dne 29.08.2017; 

č.j. KUZL 58635/2017) 
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 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 

územního plánování ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona souhlasí s Návrhem rozhodnutí o 

námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Žeranovice 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. 

Odůvodnění. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 

nadřízený orgán územního plánování posoudil Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 

připomínek uplatněných k návrhu ÚP Žeranovice: 

a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy. Z hlediska 

širších vztahů se Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k 

návrhu ÚP Žeranovice nedotýká zajištění koordinace využití území s ohledem na širší územní 

vztahy. 

b) Soulad s politikou územního rozvoje. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 

připomínek uplatněných k návrhu ÚP Žeranovice nemá vliv na záměry a požadavky vyplývající 

z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1 schválené dne 15.4.2015 usnesením 

vlády ČR č. 276. 

c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Návrh rozhodnutí o námitkách a 

návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Žeranovice nemá vliv na záměry a 

požadavky vyplývající ze ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012. 

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

odvolat. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

e) Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 

767 01 Kroměříž 

(Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 

ze dne 15.08.2017, č.j. HSZL- 5999-3/KM-2017) 

 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a 

dle ustanovení §10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou 

dne 11.8.2017 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 

ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné koordinované stanovisko. 

Odůvodnění: Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska splňuje obsahové 

náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 

458/2012 Sb., ve vztahu k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody, jakožto veřejně 

prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená 

dokumentace dále splňuje požadavky § 20 (§ 19 – v případě návrhu územního plánu velkého 

územního celku; § 21 – v případě návrhu regulačního plánu) vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Poučení: Proti obsahu stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
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f) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 

(stanovisko ze dne 01.09.2017, č.j. MPO 53052/2017) 

 Z hlediska Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve 

smyslu ust. § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., (horní zákon v platném znění), nemáme k předklá-

danému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu 

Žeranovice žádné připomínky.  

Do JZ části k.ú. Žeranovice zasahuje chráněné ložiskové území č. 20350000 Žeranovice, včetně 

výhradního ložiska cihlářské suroviny č. 3203500 Žeranovice. Do prostoru však územní plán 

nenavrhuje žádné zastavitelné plochy a jediná připomínka, která se jej částečně týkala (par.č. 

203/29), nebyla z důvodu uplatnění až po řádném termínu zohledněna. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

g) Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov 

(koordinované stanovisko ze dne 08.09.2017, č.j. HOL-21658/2017/ŽP/VK) 

1. Vodoprávní úřad 

 K návrhu vyhodnocení připomínek a k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 

Územního plánu Žeranovice vydáváme souhlasné stanovisko. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Vedrová 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

2. Odpadové hospodářství 

 K návrhu vyhodnocení připomínek a k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 

Územního plánu Žeranovice vydáváme souhlasné stanovisko. V návrhu vyhodnocení připomínek a 

v návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Žeranovice nejsou 

dotčeny zájmy orgánu odpadového hospodářství. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Brezanská.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

3. Ochrana zemědělského půdního fondu 

 K návrhu vyhodnocení připomínek a k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 

Územního plánu Žeranovice vydáváme souhlasné stanovisko. 

Oprávněná úřední osoba: Veronika Kocourková 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

4. 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 souhlasné stanovisko, jelikož vypořádáním námitek a 

připomínek nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavla Pšejová 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
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5. Ochrana lesního půdního fondu a hospodaření v lesích 

 Orgán státní správy lesů není dotčen připomínkami a námitkami uplatněných k návrhu Územního 

plánu Žeranovice. 

Oprávněná úřední osoba: Kamil Horák  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

6. 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: nedotýká se našich zájmů. 

Oprávněná úřední osoba: Aleš Ryška 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

7. 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: nedotýká se našich zájmů. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Bartošek  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

Závěr 

 Městský úřad Holešov na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních 

právních předpisů vydává souhlasné koordinované stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a 

návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Žeranovice. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

h) Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž, 

Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 

(stanovisko ze dne 08.09.2017, č.j. SPU 417054/2017/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, vydává k návrhu rozhodnutí o 

námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Žeranovice 

toto stanovisko: S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek 

uplatněných k návrhu Územního plánu Žeranovice, na základě ust. § 19 písm. c) zákona č. 

139/2002 Sb., nadepsaný správní úřad souhlasí. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
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3.  Náležitosti vyplývající z § 53 odst.5 a) až f) stavebního zákona 

3.1. Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona násle-

dovně: 

3.1.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

Územní plán je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 

jak je podrobněji popsáno výše v kapitole 2, podkapitole 2.1. Soulad územního plánu s politikou 

územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem této textové části Odůvodnění. 

Správní území obce Žeranovice bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnu-

jící právní stav ke dni 5.10.2012 (dále také ZÚR ZK). Územní plán je zpracován v souladu s platným 

zněním Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, jak je podrobněji popsáno výše v kapitole 2, podka-

pitole 2.1. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem této textové části Odůvodnění. 

 

3.1.2. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 

na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na 

ochranu nezastavěného území 

Návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 

Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu archi-

tektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území je 

podrobněji popsán výše v kapitole 2, podkapitole 2.2. Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního 

plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území této 

textové části Odůvodnění. 

 

3.1.3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona, vyhlášky č. 

500/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, jak je podrobněji popsáno 

výše v kapitole 2, podkapitole 2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

předpisů této textové části Odůvodnění. 

 

3.1.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky 

řešení rozporů 

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního 

zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu nebyly řešeny žádné rozpory.  

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů uplatněnými k návrhu územního plánu 

projednaného dle § 50 stavebního zákona je uvedeno výše v kapitole 2, podkapitole 2.4. Soulad 
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návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů  

Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu územního plánu v rámci veřejného projednání 

návrhu územního plánu bude doplněno po jeho veřejném projednání.  

 

3.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

3.2.1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno. Důvody jsou uvedeny výše v kapitole 

1, podkapitole 1.2. Zadání územního plánu a kapitole 2, podkapitole 2.4. Soulad s požadavky zvlášt-

ních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, příp. 

s výsledkem řešení rozporů této textové části Odůvodnění. 

3.2.2. Výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno. Důvody jsou uvedeny výše v kapitole 

1, podkapitole 1.2. Zadání územního plánu a kapitole 2, podkapitole 2.4. Soulad s požadavky zvlášt-

ních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, příp. 

s výsledkem řešení rozporů této textové části Odůvodnění.  

 

3.3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Vzhledem k tomu, že nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů Územního plánu Žeranovice na udrži-

telný rozvoj území, nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního 

zákona.  

 

3.4. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Vzhledem k tomu, že nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů Územního plánu Žeranovice na udrži-

telný rozvoj území, nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního 

zákona.  

 

3.5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

3.5.1. Vymezení zastavěného území 

Účelem stanovení průběhu hranice zastavěného území je vytvořit předpoklady pro dosažení 

vybraných cílů územního plánování uvedených v § 18, odst. 4, 5 a 6 platného stavebního zákona, tj. 

pro soustřeďování nové výstavby zejména do zastavěného území, jeho hospodárné využívání a pro 

zvýšení ochrany okolní krajiny. Vymezení zastavěného území je tak nástrojem, který slouží k ochraně 

nezastavěného území před jeho neodůvodněnou a dostatečně neprověřenou přeměnou na území 

zastavěné, k hospodárnému využívání zastavěného území a k ochraně nezastavitelných pozemků 

uvnitř zastavěného území. 
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Vymezení zastavěného území bylo provedeno ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zák. 

č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a v souladu s metodickým pokynem Vymezení 

zastavěného území (MMR + ÚUR; 09/2013).  

Výchozím podkladem pro vymezování zastavěného území je hranice intravilánu, jíž je (ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) platného stavebního zákona) hranice zastavěné části obce vymezená 

k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí)
8
. Hranice intravilánu, vymezená v obci 

Žeranovice k 1.9.1966, zahrnovala pouze zastavěné územní vlastního sídla. V západní části řešeného 

území (osada Bednárňa, samota Větřák) nebyla hranice intravilánu vymezena.  

Základem pro vymezení zastavěného území byly, kromě předepsaných podkladů, terénní průzkumy 

uskutečněné v první polovině r. 2016, které byly následně korigovány s Katastrem nemovitostí. 

Hranice zastavěného území byla v dokumentaci pro veřejné projednání návrhu územního plánu 

vymezena k datu 30.04.2017. 

Součástí zastavěného území jsou i pozemky dnes již neexistujících staveb, u nichž však dodnes 

existuje číslo popisné. Naopak nebyly do zastavěného území zahrnuty existující stavby, které ale 

nemají přiřazeno vlastní parcelní, popisné nebo evidenční číslo (viz Katastr nemovitostí) nebo k nimž 

neexistují nebo nebyly dohledány doklady, že byly řádně povoleny nebo zkolaudovány, tzn., že se 

jedná o nelegální, tzv. „černé stavby“.  

Hranice zastavěného území je znázorněna ve výkresech: A.2.1. Základní členění území, A.2.2. 

Hlavní výkres, B.2.2-1 Koordinační výkres, B.2.2-2 Koordinační výkres – Detail, B.2.3. Výkres před-

pokládaných záborů půdního fondu a B.2.4. Dopravní a Technická infrastruktura – Energetika, spoje.  

 

3.5.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Hlavní záměry a cíle rozvoje vycházejí z charakteru sídla, jeho potenciálů a potřeb a jsou, spolu s 

hlavními zásadami prostorového řešení, podrobně popsány v kapitole 2. Základní koncepce rozvoje 

území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot textové části A.1. Územní plán (dále jen Územní plán). 

Podkladem pro jejich definování (stanovení) byly zevrubné doplňující průzkumy a rozbory, následná 

analýza, uplatněné požadavky na uspořádání území a schválené zadání územního plánu. 

V řešeném území obce Žeranovice musí být plně respektovány kulturní památky a další hodnoty 

území, jejichž výčet je uveden dále v kapitole 4, podkapitole 4.2, oddílu 4.2.2, písm. f) Přehled 

kulturních památek a dalších hodnot území této textové části Odůvodnění. Současně je nutno 

respektovat, že celé řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy. 

 

3.5.3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 

a systému sídelní zeleně 

Návrh urbanistické koncepce je podrobně popsán v textové části v kapitole 3, podkapitole 3.1. 

Návrh urbanistické koncepce textové části Územního plánu a z důvodu duplicity není dále rozváděn 

v této části Odůvodnění. V průběhu zpracování územního plánu byly prověřovány různé varianty 

uspořádání území, jakož i velikost a tvary jednotlivých ploch. Výsledné řešení je optimalizovanou 

výslednicí územních podmínek (potenciálů, příležitostí, hodnot), územních omezení (limity, rizika), 

konkrétních požadavků obce i jednotlivých vlastníků a investorů, stanovisek a požadavků příslušných 

dotčených orgánů v kontextu zásad udržitelného rozvoje.  

                                                           
8
 Pojem „intravilán“ byl stanoven ve vyhlášce ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 97/1966 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. V této vyhlášce se v § 4 odst. 4 uvádí: „Zastavěnou částí obce (intravilán) se 
rozumí území, které ke dni účinnosti zákona je souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce (sídliště). Do 

zastavěného území obce se zahrnují i pozemky, které jsou zemědělskou půdou, nevytváří však se zemědělským půdním fondem souvislý 

celek (jsou od něho odděleny souvislou zástavbou nebo zabíhají do zastavěné části a jsou tvarově i rozlohově nevhodné k zemědělskému 
obhospodařování mechanizačními prostředky).“ 
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a) Obyvatelstvo a bytový fond  

Podle stávajícího demografického trendu a procentuálního zastoupení jednotlivých skupin obyva-

telstva by měl počet obyvatel v Žeranovicích spíše stagnovat nebo jen mírné narůstat. Jedná se však o 

pohyb obyvatel přirozenou měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může tento vývoj dokonce 

směřovat ve prospěch přírůstku obyvatelstva. Proto je navrženo dostatečné množství ploch pro 

bydlení, protože možnost výstavby rodinných domů je jednou z nejlepších možností jak stabilizovat 

obyvatele v místě. Nová výstavba je s ohledem na poměrně velmi kompaktní zastavění sídla 

směřována především na okraje stávající obytné zástavby obce Žeranovice. 

Zdůvodnění opodstatněnosti navržených ploch pro bydlení je uvedeno níže v podkapitole 3.6, oddí-

lu 3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Podrobný popis a bilance všech ploch 

navržených pro bydlení (obytnou zástavbu) je uveden v kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. 

b), bod 1. Plochy individuálního bydlení této textové části Odůvodnění. 

 

b) Ekonomický rozvoj území 

1. Základní údaje o zaměstnanosti - ekonomická aktivita obyvatel 
9
 

Počet obvykle bydlících obyvatel celkem  ..........................................................................................  730 

Počet ekonomických obyvatel (EAO) – abs.  ......................................................................................  351 

Podíl ekonomických obyvatel (EAO) na celkovém počtu obyvatel (v %)  ........................................  48,1 

Počet zaměstnaných EAO  ..................................................................................................................  326 

Počet vyjíždějících EAO ze sídla do zaměstnání (abs.)  .....................................................................  193 

Podíl vyjíždějících EAO ze sídla do zaměstnání na všech EAO (v %)  .............................................  55,0 
 

Více než polovina ekonomicky aktivních obyvatel vyjížděly v r. 2011 za prací mimo vlastní sídlo. 

Vyjížďka se uskutečňovala především do Holešova a Zlína. Ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří 

nevyjížděli za prací, byli zaměstnáni zejména ve službách a místních podnikatelských aktivitách. 

Průměrný roční podíl nezaměstnaných osob
10

 dosahoval v SO ORP Holešov v r. 2015 5,6 % a 

v obci Žeranovice 4,9 %
11

. Hlavní příčinou nízké nezaměstnanosti byl globální ekonomický růst a 

dobrá ekonomická kondice zaměstnavatelů v obci i mikroregionu. Nižší míra nezaměstnanosti je dána 

také blízkostí a možností dojížďky do silnějších ekonomických center v okolí (Holešov, Hulín, 

Kroměříž, Zlín, Otrokovice). V květnu 2016 činil podíl nezaměstnaných osob v obci pouze 2,8 %, což 

je pod průměrem v SO ORP Holešov za stejné období (4,2 %). 

2. Rozvojové předpoklady a tendence 

Zemědělskou půdu v katastru obce Žeranovice z velké části obhospodařuje společnost MARTI-

NICE, a.s., sídlící v sousedních Martinicích. Farma zemědělské výroby se nachází na severním okraji 

zastavěného území obce. V současnosti zde již není provozována intenzivní zemědělská výroba, areál 

je v soukromém vlastnictví s výjimkou jedné budovy, již vlastní zmíněná společnost MARTINICE. 

Jižně od areálu zemědělské farmy, v bývalém hospodářském dvoře, se nachází několik menších živno-

stenských provozoven. Na západním okraji obce se nachází areál firem Janál, podnikajícími v oboru 

stavebnictví. Východně od zámku je lokalizováno zahradnictví „U potoka“. V obci sídlí rovněž firma 

František Tomaník – TOSTA, zabývající se výrobou nábytku; provozovna firmy se nachází v Hole-

šově. Kromě výše zmíněných se v obci nachází rovněž několik menších živnostenských provozoven. 

Všechny areály jsou stabilizované. 

Přestože jsou v současnosti v Žeranovicích již lokalizována některá výrobní zařízení, výhledově by 

zde mělo dojít k dalšímu zvýšení počtu pracovních míst ve výrobních aktivitách, ať již zřízením a 

                                                           
9
 Podle výsledků sčítání obyvatel v roce 2011 

10
 Podíl nezaměstnaných osob je statistický ukazatel, jenž nahradil dříve používanou míru nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných osob 

vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. (Zdroj: Integrovaný portál 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, http://portal.mpsv.cz/). 
11

 Zdroj: Integrovaný portál MPSV, 2016. Dostupné z http://portal.mpsv.cz. 
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vybudováním nových provozoven nebo využitím stávajících volných ploch a nevyužívaných objektů, 

především v areálu zemědělské výroby. Tím by došlo ke snížení salda pohybu ekonomicky aktivního 

obyvatelstva, s cílem dalšího snižování vyjíždění za prací ze sídla. Potřeba a nárůst počtu pracovních 

sil v obci budou závislé na celkovém oživování ekonomiky a rozvoji celého zájmového území a 

regionu, zejména na možném oživení nedaleké Strategické průmyslové zóny Holešov či otevření 

dálnice D49 s plánovaným sjezdem cca 3 km severně od obce Žeranovice. 

3. Odůvodnění navrženého řešení 

Územní plán stabilizuje stávající výrobní areály. Vzhledem k tomu, že se v těchto areálech nachá-

zejí ještě některé volné plochy, je možné uvažovat s jejich intenzifikací. Nejsou navrženy žádné nové 

plochy pro výrobu. 

 

c) Rekreace a cestovní ruch 

1. Rozvojové předpoklady a tendence 

Řešené území, které leží na pomezí Holešovské plošiny a Fryštácké brázdy, lze charakterizovat 

jako rovinu přecházející ve směru SZ-JV do pahorkatiny. Severozápadní polovina katastru má tvar 

plošiny až mírně zvlněné pahorkatiny, jihovýchodní polovina má podobu zvlněné pahorkatiny 

s plošinami v náhorních polohách, širokými údolními nivami a místy strmými údolními svahy. Prak-

ticky celé katastrální území je tvořeno plochami zemědělského půdního fondu a neobsahuje paměti-

hodnosti ani jiné zájmové objekty a lokality cestovního ruchu. Okolí obce poskytuje na několika 

místech panoramatické pohledy především na jižní stranu Hostýnských vrchů, západní okraj Podbe-

skydské pahorkatiny, Holešovskou plošinu a Fryštáckou brázdu. Územní je málo vhodné pro pobyto-

vou rekreaci, nicméně širší okolí obce disponuje destinacemi vhodnými pro pobytovou turistiku 

(Hostýnské vrchy, Holešov, Kroměříž, Zlín). V řešeném území jsou možnosti pro rozvoj cyklotu-

ristiky ve vazbě na širší okolí. 

V katastrálním území jsou evidovány 2 jednotky druhého bydlení vhodné pro rodinnou rekreaci
12

. 

Podle údajů z roku 1991 se na území obce nenacházel žádný objekt individuální rekreace
13

, v roce 

2011 zde byl 1 neobydlený dům využívaný k rekreaci
14

. V obci se nacházejí další domy, které nejsou 

trvale obydlené. Změnou využívání neobývaných objektů na rekreační chalupy dochází alespoň 

k částečnému využití stavebního fondu, zabraňuje se jeho znehodnocování a šetří se přírodní prostředí, 

které tak není zatěžováno výstavbou rekreačních objektů v jiných lokalitách. Výhledově je možno 

uvažovat s převedením některých domů k rekreačnímu využívání. 

Cykloturistika je v řešeném území významnou rekreační činností. Cyklisté využívají především 

silnice III/49016 do Martinic (Holešova) a Rackové (Zlína). Za vhodnou alternativu k okolním 

silnicím III. třídy a dopravně exponované silnici II/490 je možno považovat částečně zpevněné 

spojovací účelové komunikace do Horního Lapače (s propojením do Přílep a Hostýnských vrchů) a 

Lechotic (umožňující propojení Holešovska a Otrokovicka mimo silnici II/438). Obcí neprochází 

žádná cykloturistická trasa a není zde ani vybudována žádná cyklostezka. Na katastru je navržená 

cyklostezka spojující obec Žeranovice se sousední obcí Zahnašovice a tři nové cyklotrasy spojující 

obec Žeranovice se sousedními obcemi Martinice, Horní Lapač a Lechotice. 

Vzhledem k charakteru krajiny jsou zde omezené možnosti pro další formy rekreace. V řešeném 

území není vyznačena žádná pěší turistická trasa, tyto turistické trasy neprochází ani v bezprostřední 

blízkosti k.ú. Žeranovice. Území je omezeně vhodné pro hipoturistiku a agroturistiku ve vazbě na 

původní způsoby zemědělského hospodaření obvyklé v této části Zlínského kraje. Pro účely této 

rekreace nejsou navrhovány žádné nové rozvojové plochy, nicméně tato činnost bude umožněna ve 

vybraných plochách v rámci stávající zástavby (plochy SO.3). 

                                                           
12

 Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011. 
13

 Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1991. 
14

 Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011. 
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2. Zajištění rekreačních aktivit 

Rekreace krátkodobá - každodenní bude v řešeném území i nadále uspokojována: 

 neorganizovanou činností na dětských a maloplošných hřištích pro mládež 

 neorganizovanou a organizovanou sportovní činností ve sportovním areálu na JV okraji obce, 

případně v nejbližším okolí obce 

 na plochách veřejné zeleně  

 zahrádkařením na pozemcích u rodinných domů 

 rybařením na vodních plochách 

 cykloturistickými vyjížďkami 

 formou vycházek do okolí 

Pro rekreaci krátkodobou víkendovou ani rekreaci dlouhodobou nejsou v území vytvořeny vhodné 

podmínky. Krátkodobou rekreaci lze provozovat v trvale neobydlených objektech. Těžiště rekreačních 

aktivit bude i nadále spočívat zejména v oblasti zázemí měst Kroměříže a Holešova a Hostýnských 

vrchů. 

3. Navržené plochy pro rekreační aktivity 

Nejsou navrženy žádné plochy pro rekreaci 

 

d) Vymezení ploch přestavby 

Územní plánem je vymezena jedna plocha přestavby (P1), která je vyznačena ve výkrese A.2.1 

Základní členění území grafické části Územního plánu.  

 Ve střední části obce je stávající plocha individuálního bydlení navržena jako nová plocha 

občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 16, která je vymezena jako 

plocha přestavby P1. Cílem je vytvoření podmínek pro dobudování zázemí stávajícího hřbitova. 

Hlavním důvodem vymezení plochy přestavby je skutečnost, že předmětná plocha je součástí 

zastavěného území a územním plánem je navrženo její nové funkční využití. 

 

e) Vymezení systému sídelní zeleně 

1. Stávající zastoupení sídelní (urbanizované) zeleně 

Zeleň v sídlech má významný vliv na snižování a vyrovnávání teploty vzduchu, zvyšování relativní 

vlhkosti vzduchu, podstatné snižování a usměrňování pohyblivosti vzduchu, tlumení účinků inverze a 

také vytváření náhradních ekologických stanovišť pro faunu žijící v zastavěném území obcí a měst. 

V současnosti lze v zastavěném území obce Žeranovice rozlišit následující dílčí druhy (kategorie) 

zeleně. 

a) Veřejná zeleň 

Jako veřejná zeleň je pojímána zeleň na volných, nezastavěných prostranstvích, patřících obci. 

V Žeranovicích se jedná o návesní prostor v jižní části obce, plocha severně od hasičské zbrojnice a 

menší plocha u páteřní silnice ve stření části obce. Zeleň je poměrně velmi dobře udržovaná. 

b) Vyhrazená zeleň 

Jako plochy vyhrazené zeleně jsou pojímány areálové plochy, které jsou zpravidla oplocené. Nej-

významnějšími plochami vyhrazené zeleně jsou v Žeranovicích sportovní areál na JV okraji obce, 

areál výletiště za obecním úřadem, areál hřbitova, plochy okolo kostela a část školského areálu. 

Všechny plochy jsou dobře udržované a pravidelně ošetřované.  
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c) Obytná zeleň 

Obytná zeleň se v řešeném území vyskytuje prakticky pouze v jedné základní formě, a to jako 

individuální (obytné zahrady v individuální výstavbě rodinných domků). Ošetřování zeleně je velmi 

rozdílné a je většinou závislé na jednotlivých vlastnících objektů. Často se setkáváme s předza-

hrádkami, spoluvytvářejícími uliční prostor, které mohou být oplocené nebo bez oplocení (závisí na 

druhu, charakteru, stáří zástavby a lokální tradici. 

d) Užitková a sídelní zeleň 

Užitková zeleň zahrnuje plochy zahrad, sadů a záhumenků, které se nacházejí převážně v přímé 

návaznosti na zastavěné plochy v obci. Tato zeleň je velmi dobře udržovaná a ošetřovaná a tvoří důle-

žitý přechodový prvek mezi urbanizovanými plochami a obdělávanou zemědělskou (ornou) půdou. 

V krajině s vysoce intenzívní zemědělskou velkovýrobou zde plní i funkci ekologicko-stabilizační. 

e) Liniová zeleň  

Liniová zeleň se v zastavěném území nachází zejména podél komunikací a vodních toků, kde je 

však zpravidla redukována pouze na zelené pásy, které oddělují pěší provoz od komunikací a druhově 

chudou doprovodnou zeleň podél vodních toků. 

 

2. Navržené řešení 

 Nejsou navrženy žádné plochy určené pro založení nebo rozšíření veřejné zeleně. 

 V řešeném území jsou vymezeny tři kategorie sídelní zeleně: veřejná, vyhrazená a sídelní zeleň, 

které jsou popsány v kapitole 3, podkapitole 3.4. Vymezení systému sídelní zeleně textové části 

Územního plánu a vyznačeny ve výkresu B.2.6. Koncepce upořádání krajiny grafické části 

Odůvodnění. Nejsou samostatně vymezeny plochy zeleně v individuální zástavbě, přesto je vhodné, 

aby v těchto plochách nedocházelo ke snižování stávajících ploch obytné zeleně ve prospěch nové 

výstavby, respektive k dalšímu zahušťování stávající zástavby. 

 

3.5.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

a) Dopravní infrastruktura 

 Z hlediska silničních dopravních vztahů je obec Žeranovice připojena na hlavní silniční síť, 

tvořenou silnicí II/490 (Říkovice – Holešov – Zlín – Uherský Brod), prostřednictvím silnice III/490 

16. Severně od obce se plánuje výstavba dálnice II. třídy D49. 

 Hromadná přeprava osob je zajišťována pravidelnými autobusovými linkami.  

 Železniční spojení je umožněno přes železniční zastávku stanici Holešov, ležící na trati č. 300 

(Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí – Ostrava). 

 Doprava železniční letecká ani vodní zde zájmy nemají. 

 

1. Silniční doprava 

Řešeným územím obce Žeranovice procházejí tyto silnice: 

 II/490 ........................................................... Říkovice – Holešov – Zlín - Nivnice 

 III/490 16 .................................................................... Zlín – Racková – Martinice  

a) Dálnice II. třídy D49 

Původně navrhovaná rychlostní silnice R49 je od 1.1.2016 zařazena do dálnic II. třídy. Pro 

uvedenou komunikaci je v ZÚR Zlínského kraje vymezen dopravní koridor nadregionálního významu 

PK01 Hulín – Střelná. Pro D49 (R 49, stavba 4901) je zpracována dokumentace pro stavební povolení 
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„Rychlostní silnice R 49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ (Viapont s.r.o. Brno/Pragoprojekt – 2008). Pro 

realizaci dálnice II. třídy D49 jsou ÚP Žeranovice navrženy plochy silniční dopravy (DS) 12, 13, 14, 

29, 30, 31, 32, 33, 76. 

b) Silnice II/490 

Silnice II/490 prochází východním okrajem katastru obce v severojižním směru. Podélný sklon je 

do 6 %. Vozovka je živičná, šířky cca 7 m. Její trasa je stabilizovaná. 

c) Silnice III/490 16 

Silnice II/490 16 přijíždí na katastr obce ze severu od Martinic. Obcí prochází ve směrových 

obloucích o dostatečném poloměru. Podélný sklon je do 6 %. Vozovka je živičná, šířky cca 6 m. Její 

trasa v obci je stabilizovaná. Pro její úpravu jsou v souvislosti s realizací dálnice D49 navrženy plochy 

silniční dopravy (DS) 12, 31, 32, 33. 

d) Silniční ochranná pásma 

 Silniční ochranná pásma jsou stanovena pro území mimo zastavěnou část města v souladu se 

zněním silničního zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích“ (§ 30 Silniční ochranná 

pásma) a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., z nichž vyplývá vzdálenost hranice pásma od osy 

vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu:  

- dálnice ..................................................................................................... 100 m 

- silnice II. a III. třídy  ................................................................................. 15 m  

2. Místní komunikace 

 Navazují na silnice procházející obcí a tvoří tak společné základní komunikační kostru obce. 

V Žeranovicích se jedná o cestu kolem Základní školy, cestu kolem potoka Žeranovky, cesta od 

zastávky Prosochov k rybníku, cesta kolem areálu Tosty na severním okraji obce a další krátké 

úseky zajišťující dopravní obsluhu zástavby, jejich šířka cca 4 - 6 m odpovídá jejich významu a 

dopravní zátěži 

 V rámci navržených ploch 17 a 19, určených pro veřejná prostranství, budou vybudovány nové 

místní komunikace v min. šířce 5,0 m. Podrobný popis ploch navržených pro veřejná prostranství 

je uveden níže v této podkapitole, písm. d) Veřejná prostranství. 

3. Meziměstská autobusová hromadná doprava 

 Bude i nadále zajišťována pravidelnými autobusovými linkami. V řešeném území se nachází tři 

autobusové zastávky (Žeranovice, Prosochov; Žeranovice; Žeranovice, Bednárňa), jejichž poloha 

je stabilizována. Docházková vzdálenost 500 m pokrývá podstatnou část zástavby. 

4. Pěší provoz 

 Základní pěší provoz se odehrává na jedno i oboustranných dlážděných chodnících podél silnice i 

místních komunikací. Kromě toho se používají vozovky místních a účelových komunikací včetně 

několika samostatných pěšin.  

 Nové pěší komunikace se dle potřeby vybudují v rámci navržených ploch pro veřejná prostranství a 

v rámci jednotlivých zastavitelných ploch. 

5. Cyklistická doprava 

 Cykloturistika je v řešeném území významnou rekreační činností. Cyklisté využívají především 

silnice III/490 16 do Martinic (Holešova) a Rackové (Zlína). Za vhodnou alternativu k okolním 

silnicím III. třídy a dopravně exponované silnici II/490 je možno považovat částečně zpevněné 

spojovací účelové komunikace do Horního Lapače (s propojením do Přílep a Hostýnských vrchů) a 

Lechotic (umožňující propojení Holešovska a Otrokovicka mimo silnici II/438). Obcí neprochází 

žádná cykloturistická trasa a není zde ani vybudována žádná cyklistická stezka (cyklostezka).  
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 V řešeném území obce Žeranovice je navržená cyklostezka spojující obec Žeranovice se sousední 

obcí Zahnašovice a jsou vyznačeny tři nově uvažované cyklotrasy spojující obec Žeranovice se 

sousedními obcemi Martinice, Horní Lapač a Lechotice. Pro realizaci cyklostezky je navržena 

plocha dopravní infrastruktury (D) 81. 

 

6. Doprava v klidu 

Doprava v klidu se dělí na dva základní druhy - odstavování a parkování osobních vozidel. 

a) Odstavování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace v místě bydliště. V obci se jedná 

především o garážování v rámci rodinných domků. Dále se odstavuje na místních komunikacích a 

parkovištích. 

b) Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruh u objektů občanské vybavenosti, zaměstnání a by-

dliště. Parkování je umožněno na parkovišti před obchodem (5 stání) a na vozovkách místních 

komunikací tam, kde to místní podmínky umožňují. 

 V rámci nové výstavby se vybuduje dostatečný počet stání v souladu s ustanovením ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací pro stupeň automobilizace 1:3 (1 automobil / 3 obyvatele). 

 

7. Účelová doprava 

Lze rozdělit na polní cesty a cesty uvnitř areálů firem. 

 Polní cesty - systém zpevněných a především nezpevněných cest šířky 2 až 3 m. 

 Cesty v areálech – živičné plochy uvnitř jednotlivých výrobních areálů. 

 Stávající účelové komunikace zůstávají stabilizovány. 

 Na východním okraji řešeného území je navržena plocha dopravní infrastruktury (D) 11, určená pro 

vybudování účelové komunikace sloužící pro zajištění obsluhy navržené plochy technické infra-

struktury (T*) 10, navržené pro realizaci hráze suchého poldru. 

 

b) Technická infrastruktura 

1. Zásobování pitnou vodou  

a) Stávající systém zásobování pitnou vodou 

Obec Žeranovice je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Vodovodní systém obce 

Žeranovice, který je v provozu od roku 1997, je v majetku obce a ve správě společnosti Vegi s.r.o. 

Kroměříž. 

Vodovodní systém sestává z vlastního vodního zdroje - 2 spouštěných studní DN 1500, hl. 5,50 m 

a 8,0 m o kapacitě 2 l/s, která se nachází v jižním okraji zastavěného území obce, v lokalitě „U 

mlýna“. Vodní zdroj Žeranovice má rozhodnutím OÚ Kroměříž, referátu životního prostředí pod čj.: 

ŽP 321/2/153/2639/97-CL ze dne 2.7.1997, stanovena pásma hygienické ochrany PHO 1. stupně, 

PHO 2. stupně vnitřní část a PHO 2. stupně vnější část, která zasahují do jižní části zastavěného území 

obce Žeranovice. V těsné blízkosti vodního zdroje je umístěna čerpací stanice o kapacitě 1,85 l/s, 

čerpající pitnou vodu výtlačným řadem D90 z trub PVC do zemního vodojemu VDJ Žeranovice 2 x 75 

m
3
 (274,0/271,0), který je situován ve východním okraji katastrálního území Žeranovice, v místní trati 

„Nad Svodnicí“. V objektu čerpací stanice je surová voda upravována automatickým filtrem s ionto-

měničovou náplní pro snížení obsahu dusičnanů a zdravotně zabezpečována dávkováním NaClO. Do 

zastavěného území obce je z VDJ Žeranovice 2 x 75 m
3
 (274,0/271,0) pitná voda přiváděna přívodním 

řadem D160 z trub PVC. 

Současně zastavěné území obce Žeranovice, které se rozprostírá ve výškách 233 - 253 m n.m., je 

zásobováno pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí D160, D90 z trub PVC a D63 z trub 
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polyetylénových v jednom tlakovém pásmu. Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující, max. 

hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,41 MPa. Rozvodná vodovodní síť slouží i k požárním účelům. 

V katastrálním území Žeranovice bylo v minulosti, v rámci hydrogeologického průzkumu, 

provedeno několik hydrogeologických vrtů – ve východním okraji katastrálního území Žeranovice v 

místní trati „Dluhošky“ vrty HV5 a HV7, provedené v letech 1971 - 1973 a v jihovýchodní části 

katastrálního území Žeranovice v místní trati „Paseka“ vrt ZR 1. Hydrogeologický průzkumný vrt ZR 

1 vystrojený pažnicí PVC D140, hloubky 80 m, který byl proveden v roce 2014, splňuje z hlediska 

množství i kvality podzemní vody podmínky trvalé udržitelnosti. Z vrtu ZR 1 bude možné provozně 

čerpat 0,14 l/s, což činí cca 12,10 m
3
/den. 

Z dochovaných materiálů, týkajících se vrtů HV5 a HV7 vyplývá, že nejvyšší vydatnost byla 

v průběhu hydrodynamických zkoušek zjištěna u vrtu HV7 (0,45 l/s). U vrtu HV5 byla pouze 0,15 – 

0,18 l/s. Kvalita podzemní vody v mělce uložených pliocenních kolektorech bývá poměrně často 

negativně ovlivněna antropogenní činností – zvýšená koncentrace dusičnanů, dusitanů, síranů. 

V severní části katastrálního území Žeranovice v lokalitě „Bednárňa“ se nachází vrtaná studna tzv. 

„stará studna“, která v minulosti sloužila pouze k zásobování pitnou vodou areálu živočišné výroby 

bývalého ZD, farma Žeranovice. Tato vrtaná studna je vystrojena ocelovou zárubnicí D273, umístěné 

v betonové šachtici hl. 2,60 m, hloubky cca 15 m. V roce 2015 byla provedena čerpací a stoupací 

zkouška a provedena laboratorní analýza odebraného vzorku podzemní vody, pro zjištění vhodnosti 

podzemní vody pro veřejné zásobování pitnou vodou. Ze závěrečného vyhodnocení vyplývá, že 

průběh krátkodobé hydrodynamické zkoušky opravňuje k předpokladu, že zdrojem by mohlo být 

zajištěno významné množství podzemní vody s velmi dobrou kvalitou pro doplnění stávajících zdrojů 

obecního vodovodu Žeranovice. Ale bude nutno provést tzv. poloprovozní hydrodynamické zkoušky 

ke zjištění tzv. využitelné vydatnosti tohoto zdroje podzemní vody. 

V dokumentaci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (dále také PRVaK ZK) je pro 

obec Žeranovice uvedeno, že stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane 

zachován i do budoucna. Rozvodná síť pokrývá celé území obce a s jejím dalším rozšiřováním se v 

nejbližší době neuvažuje. Stav sítě je vzhledem k jejímu stáří dobrý. 

Areál živočišné výroby bývalého ZD, farma Žeranovice, který je situován východně zastavěného 

území obce Žeranovice, je v současné době z převážné části nevyužíván. Využíván je pouze 1 objekt a 

to k chovu prasat. Tento objekt je zásobován pitnou vodou z tzv. „staré studny“, která je umístěna v 

severní části katastrálního území Žeranovice v lokalitě „Bednárňa“. 

b) Návrh řešení – odůvodnění 

Územní plán respektuje veškerá stávající vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem. 

Územní plán je navrhován v souladu s dokumentací PRVaK ZK.  

Vzhledem k nárokům obce na potřebu pitné vody a na kapacitu stávajícího vodního zdroje Žerano-

vice v lokalitě „U mlýna“, obec dlouhodobě uvažuje s rozšířením vodních zdrojů. Hydrogeologické 

vrty HV5 a HV7, které byly v letech 1971 – 1973 provedeny v okraji katastrálního území Žeranovice 

v místní trati „Dluhošky“, nelze vzhledem k jejich umístění v navrhované ploše dopravy DS 13 

(dálnice II. třídy D49), resp. v její těsné blízkosti, v budoucnu využít. Hydrogeologický průzkumný vrt 

ZR 1, který byl v roce 2014 proveden v jihovýchodní části katastrálního území Žeranovice v místní 

trati „Paseka“ není vhodný vzhledem ke své malé vydatnosti – 0,14 l/s (12,10 m
3
/den). Z těchto 

důvodů územní plán navrhuje využití stávající vrtané studny - tzv. „staré studny“, která se nachází 

v severní části katastrálního území Žeranovice v lokalitě „Bednárňa“. Vzhledem k tomu, že stávající 

vrtaná studna je situována v severní části katastrálního území Žeranovice a VDJ Žeranovice 2 x 75 m
3
 

(274,0/271,0) je situován ve východním okraji katastrálního území Žeranovice, bude nutno vodu 

čerpat přímo do rozvodné vodovodní sítě obce Žeranovice, tzn. že VDJ Žeranovice 2 x 75 m
3
 

(274,0/271,0) bude pro nově připojenou vrtanou studnu akumulací za spotřebištěm. Systém řízení 

provozu pro ovládání čerpadla ve vrtu bude proveden v závislosti na výšce hladiny vody ve vodojemu. 

Pro zajištění realizace nového vodního zdroje je navržena plocha technické infrastruktury – vodní 

hospodářství (TV) 79 a pro novou trasu přívodního vodovodního řadu plochy technické infrastruktury 
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– vodní hospodářství (TV) 69 a73, plocha krajinné zeleně (K) 72, v níž je přípustným využitím mj. 

také realizace přívodního vodovodního řadu a plocha 75, která je navržena jako plocha technické 

infrastruktury (T*), určená jak pro realizaci přívodního vodovodního řadu, tak vedení vysokého napětí 

VN 22 kV. 

 Zastavěné území obce Žeranovice, které se rozprostírá ve výškách 232 - 254 m n. m., bude i nadále 

zásobováno pitnou vodou v jednom tlakovém pásmu. Tlakové poměry ve vodovodní sítí budou 

vyhovující, max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnot do 0,42 MPa. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 1, 7 a 8 budou zásobovány pitnou vodou ze stáva-

jících vodovodních řadů. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 2, 3, 4, 5 a 6 budou zásobovány pitnou vodou z navr-

hovaných vodovodních řadů. 

 Navržená plocha technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 15 nebude zásobována 

pitnou vodou. 

 

2. Odkanalizování  

a) Stávající systém odkanalizování 

Obec Žeranovice je odkanalizována jednotnou kanalizační sítí, kterou jsou splaškové odpadní vody 

spolu s vodami srážkovými odváděny na obecní ČOV, která byla vybudována v roce 2009. Vlast-

níkem kanalizační sítě je obec Žeranovice a je ve správě společnosti Vegi s.r.o. Kroměříž. 

Kanalizační síť jednotné kanalizace DN 300, DN 400 a DN 500 z trub betonových a DN 150, DN 

250, DN 300, DN 400, DN 500 a DN 600 z trub z PVC je rozvodím rozdělena do povodí vodního toku 

Žeranovka (IDVT 10186347) a do povodí vodního toku Židelná (IDVT 10197449). 

Splaškové odpadní vody, resp. ředěné splaškové odpadní vody z povodí vodního toku Židelná jsou 

po odlehčení srážkových vod v dešťových oddělovačích DO5, DO6 a DO7 dopravovány do 

kanalizační sítě v povodí vodního toku Žeranovka výtlačným řadem D90 z trub z polyetylénu pomocí 

čerpací stanice ČS2. Recipientem odlehčovacích stok dešťových oddělovačů DO5, DO6 a DO7 a 

bezpečnostního přepadu čerpací stanice ČS2  je vodní tok Židelná. 

Splaškové odpadní vody, resp. ředěné splaškové odpadní vody z povodí vodního toku Žeranovka 

jsou po odlehčení srážkových vod v dešťových oddělovačích DO1, DO2, DO3 a DO4 spolu se 

splaškovými odpadními vodami, resp. ředěnými splaškovými odpadními vodami z povodí vodního 

toku Židelná odváděny kanalizačním sběračem DN 400 na ČOV Žeranovice, která je situována na 

levém břehu vodního toku Žeranovka. Na kanalizační síti v povodí vodního toku Žeranovka jsou umí-

stěny 2 čerpací stanice – čerpací stanice ČS1 je situována pod objektem zámku u č.p. 214, čerpací sta-

nice ČS3 je situována pod objektem kulturního domu. Recipientem odlehčovacích stok dešťových 

oddělovačů DO1, DO2, DO3 a DO4 a bezpečnostního přepadu čerpací stanice ČS1 je vodní tok 

Žeranovka. 

Čístírna odpadního vod Žeranovice byla vybudována jako mechanicko-biologická ČOV pro 850 

EO, s hrubým předčištěním (ručně stírané hrubé česle), čerpací stanicí pro přečerpávání odpadních 

vod do objektu ČOV. Na vstupu do objektu ČOV jsou osazeny jemné česle, dále voda protéká lapa-

čem písku až do akumulační nádrže, odkud je přečerpávána do dvou SBR reaktorů. Recipientem ČOV 

Žeranovice je vodní tok Žeranovka. Odvodněný kal je odvážen ke konečné likvidaci na ČOV Holešov. 

Severovýchodní a východní část zastavěného území obce Žeranovice je ohrožována extraviláno-

vými vodami. Z tohoto důvodu obec uvažuje s vybudováním suchého poldru na vodním toku Židelná 

(IDVT 10197449) - poldr U Rovní a přírodě blízkého opatření na podporu a zvyšování biodiverzity –

tůň s mokřadem na horním úseku pravostranného přítoku Židelné (IDVT 10188861). 

V dokumentaci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje je pro obec Žeranovice ve 

výhledovém období uvedeno – že v obci je uvažováno s využitím stávající jednotné kanalizace a s 

jejím doplněním. Na stávající kanalizaci je třeba upravit uliční vpusti a doplnit revizní šachty. Dále je 

nutno podchytit veškeré odpadní vody z obce vybudováním sběračů podél zatrubněné vodoteče a 
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podél potoka Žeranovka. Na stávajících eventuálně nových přípojných stokách budou dešťové 

oddělovače – do nábřežních sběračů budou zaústěny suché, respektive ředěné splašky (je třeba zajistit 

v nejvyšší možné míře připojení dalších nemovitostí). Odpadní vody budou čištěny v samostatné ČOV 

pod obcí Žeranovice. Toto vodohospodářské dílo však již bylo realizováno v roce 2009 a v roce 2010 

bylo uvedeno do trvalého provozu. 

Areál živočišné výroby bývalého ZD, farma Žeranovice, který je situován východně zastavěného 

území obce Žeranovice, je v současné době z převážné části nevyužíván. Využíván je pouze 1 objekt a 

to k chovu prasat. Močůvkové odpadní vody jsou jímány v nepropustné jímce na vyvážení. 

b) Návrh řešení – odůvodnění 

Územní plán navrhuje odkanalizování obce Žeranovice v souladu dokumentací Plán rozvoje vodo-

vodů a kanalizací Zlínského kraje stávajícím systémem jednotné kanalizace. Splaškové odpadní vody, 

resp. ředěné splaškové odpadní vody jak z povodí vodního toku Židelná, tak z povodí vodního toku 

Žeranovka jsou po odlehčení srážkových vod v dešťových oddělovačích a to pomocí 3 čerpacích 

stanic dopravovány do obecní ČOV, situované na levém břehu vodního toku Žeranovka. ČOV byla 

realizována v roce 2009 a v roce 2010 byla uvedena do trvalého provozu.  

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 1 – 8 budou odkanalizovány jednotným kanalizačním 

systémem. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a budou 

využívány k zalévání zahrad nebo zeleně, případně budou zasakovány. 

 Dešťové i splaškové odpadní vody z navržených ploch individuálního bydlení (BI) 1, 3, 4 a 5 

budou zaústěny do stávajících stok jednotné kanalizace. 

 Dešťové i splaškové odpadní vody z navržených ploch individuálního bydlení (BI) 2, 6, 7 a 8 

budou zaústěny do navrhovaných stok jednotné kanalizace. 

 

3. Zásobování plynem 

a) Stávající systém zásobování plynem 

Severní částí katastrálního území Žeranovice, ve směru severozápad - jihovýchod prochází VTL 

plynovod Holešov – Horní Lapač - Fryšták DN 150/PN40, ze kterého odbočuje VTL plynovod Žera-

novice obec DN 80/PN40. Ochranné pásmo VTL plynovodů DN 150 a DN 80 - 4 m, bezpečnostní 

pásmo VTL plynovodu DN 150 - 20 m, VTL plynovodu DN 80 - 15 m, oboustranně od vnějšího líce 

potrubí. Regulační stanice VTL/STL RS Žeranovice 1200/2/1 – 440, která je provozována pod tlakem 

0,17 MPa, je situována v severním okraji zastavěného území obce. STL plynovodním řadem D110 

z trub polyetylénových je zemní plyn z rozvodné STL plynovodní sítě obce Žeranovice dodáván i do 

obce Lechotice. 

Zásobování zemním plynem obce Žeranovice je řešeno rozvodnou STL plynovodní sítí DN 100, 

DN 80 a DN 50 z trub ocelových a D63 z trub polyetylénových. Plynárenské zařízení je v majetku 

RWE GasNet, s.r.o. a ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o. Jednotlivé nemovitosti jsou zásobo-

vány zemním plynem pomocí domovních regulátorů Al.z. 

Areál živočišné výroby bývalého ZD, farma Žeranovice, který je situován východně zastavěného 

území obce Žeranovice, není v současné době z převážné části využíván. Areál není zásobován 

zemním plynem. 

b) Odůvodnění navrženého řešení 

Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování zemním plynem obce Žeranovice 

a respektuje veškerá plynárenská zařízení včetně bezpečnostních a ochranných pásem. Zastavěné 

území obce Žeranovice bude i nadále zásobováno zemním plynem ze STL plynovodní sítě, která je 

provozována pod tlakem 0,17 MPa. Jednotliví odběratelé budou i nadále zásobováni zemním plynem 

pomocí regulátorů Al.z. 
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 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 1, 7 a 8 budou zásobovány zemním plynem ze 

stávajících STL plynovodních řadů. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 2, 3, 5 a 6 budou zásobovány zemním plynem z 

navrhovaných STL plynovodních řadů. 

 Navrhovaná plocha bydlení individuální 4 (BI) nebude zemním plynem zásobována. 

 

4. Zásobování elektrickou energií 

a) Stávající systém zásobování elektrickou energií 

 Obec Žeranovice je zásobována z venkovního elektrického vedení VN 22 kV č. 27. Obec je záso-

bována ze 3 trafostanic. Celkový stav trafostanic pro stávající odběry elektrické energie je vyho-

vující.  

b) Odůvodnění navrženého řešení 

1. Elektrické vedení ZVN 400 kV 

 V severní a západní části je vyznačena výhledová trasa (osa) venkovního vedení zvlášť vysokého 

napětí ZVN 400 kV. Jedná se o záměr, který dosud nebyl prověřen žádnou podrobnější doku-

mentací. Vlastní trasa je převzata z ÚAP SO ORP Holešov. 

2. Elektrické vedení VN 22 kV a trafostanice VN/NN 

 Trasy vedení VN 22 kV zůstávají téměř v celé délce stabilizovány.  

 Pro zajištění kvality dodávky elektrické energie je v jihozápadní části řešeného území navržena 

nová trafostanice Žeranovice – Jih. 

 Pro zajištění kvality dodávky elektrické energie jsou v severozápadní části řešeného území navr-

ženy plochy technické infrastruktury – energetika (TE) 64, 65, 66, plocha technické infrastruktury 

(T*) 75 a plocha přírodní (P) 67, určené pro realizaci nové trasy vedení VN 22 kV včetně nové 

trafostanice Žeranovice – Bednárňa, která bude zajišťovat zásobování osady Bednárňa. 

3. Návrh zásobování navržených ploch  

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 1, 4, 5 budou zásobovány elektrickou energií ze 

stávajících rozvodů nízkého napětí (NN). V případě potřeby může být v souvislosti se zajištěním 

kvalitní dodávky elektrické energie řešeno posílení stávajících rozvodů NN. Případné umístění 

staveb, které by mohly kolidovat se stávajícím vedením VN 22 kV, resp. jeho ochranným pásmem, 

a činnost v těchto plochách musí respektovat stávající venkovní vedení VN 22 kV včetně 

ochranných pásem. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 2, 3 budou zásobovány elektrickou energií z nově 

vybudovaných kabelových rozvodů NN, napájených ze stávajících trafostanic či stávající sítě NN, 

která v případě potřeby bude posílena. Případné umístění staveb, které by mohly kolidovat se 

stávajícím vedením VN 22 kV, resp. jeho ochranným pásmem, a činnost v těchto plochách musí 

respektovat stávající venkovní vedení VN 22 kV včetně ochranných pásem. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 6, 7, 8 budou zásobovány elektrickou energií z nově 

vybudovaných kabelových rozvodů NN, napájených z nové trafostanice Žeranovice - Jih. 

Trafostanice by měla být kioskového provedení s kabelovou přípojkou VN 22 kV. 

 Navržená plocha technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 15 bude zásobována 

elektrickou energií ze stávajících rozvodů nízkého napětí (NN).  

 Navržená plocha občanského vybavení veřejná pohřebiště a související služby (OH) 16 bude 

zásobována elektrickou energií ze stávajících rozvodů nízkého napětí (NN).  
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5. Zásobování teplem 

Individuální bytová zástavba je teplofikovaná různě, jak z hlediska otopných systémů (lokální, 

ústřední), tak z hlediska použitých energií. Stará obytná zástavba používá k vytápění převážně lokální 

topidla. Ve většině domů lze využívat všechny druhy dostupných energií tj. pevná paliva, kapalná 

paliva, plyn a elektřinu. Podíl používání jednotlivých energií nelze stanovit, neboť se průběžně mění 

v závislosti na modernizaci domácností, technických možnostech domů i na cenové dostupnosti 

energií. Novější obytná zástavba je již teplofikovaná moderními způsoby, které umožňují efektivně 

zužitkovat použité energie. Energeticky jsou domy orientovány většinou na zemní plyn a elektřinu. 

Příprava jídel je pak orientovaná na plynové nebo elektrické spotřebiče v závislosti na technickém 

vybavení domů. Provozovatelé topných zdrojů u občanské vybavenosti a ve výrobní sféře mají své 

centralizované systémy v rámci svých objektů a areálů. 

Nově realizovaná výstavba bude řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody plynu. 

Výhledově je uvažováno s preferencí plynofikace bytového fondu. Část domácností, případně i někte-

rá výrobní zařízení, by mohla k vytápění používat i dřevoplyn, vznikající rozkladem biomasy (dřevěné 

štěpky, sláma, seno apod.). 

 

6. Nakládání s odpady 

a) Zneškodňování komunálního odpadu 

1. Stávající stav 

V obci Žeranovice je nakládání s odpady prováděno v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce 

Žeranovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žeranovice. 

 V obci Žeranovice je prováděn sběr komunálního odpadu a to do popelnicových nádob 110 l a 240 

l Pravidelný svoz 1 x za dva týdny je zajišťován Technickými službami Holešov s.r.o. 

 V obci je prováděn sběr tříděného odpadu – plastů, PET lahví, papíru, skla bílého a barevného. 

Kontejnery pro sběr tříděného odpadu jsou vyváženy společností Biopas, spol. s r.o. Kroměříž. 

Plasty, PET lahve a papír jsou vyváženy 1 x za dva týdny, sklo bílé a barevné dle potřeby. 

 Pro sběr neskladného odpadu je 3 x ročně přistaven velkoobjemový kontejner, který je odvážen 

společností Mopas a.s., HNebezpečný odpad není na území obce Žeranovice skladován, je 

v předem vyhlášených termínech 2 x ročně odvážen společností Biopas, spol. s r.o. Kroměříž. 

 Biologický odpad rostlinného původu z jednotlivých nemovitostí je ukládán do kompostérů, které 

byly obcí poskytnuty ke každému RD. 

2.Navržené řešení 

 Stávající způsob nakládání s odpady zůstane zachován i do budoucna. 

 Jihozápadně od obce je v sousedství stávající čistírny odpadních vod navržena plocha technické 

infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 15, určená pro vybudování sběrného dvora. 

b) Skládky 

1. Stávající stav 

V katastrálním území Žeranovice se nacházejí dvě plochy bývalých skládek, jež jsou dle ÚAP SO 

ORP Holešov evidovány jako staré ekologické zátěže - území ekologických rizik.  

 Území bývalé skládky U Stráně (stará ekologická zátěž) se nachází v západním okraji katastrálního 

území Žeranovice. Na nepovolenou skládku byly od roku 1975 ukládány odpady komunální a 

stavební odpad. Skládkování bylo ukončeno v r. 1992. Skládka byla zavezena zeminou a osázena 

stromy. 
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 Území bývalé skládky Hrádek (stará ekologická zátěž) se nachází na JV okraji katastrálního území 

Žeranovice. Na nepovolenou skládku byly od roku 1970 ukládány odpady komunální a průmyslový 

odpad. Skládkování bylo ukončeno v r. 1985. Skládka byla zavezena zeminou a oplocena. 

2. Navržené řešení 

Všechny plochy/lokality bývalých skládek jsou v grafické části Odůvodnění (výkresy: B.2.2 

Koordinační výkres a B.2.4 Technická infrastruktura - vodní hospodářství) vyznačeny jako území 

ekologických rizik. Ve stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz 

kapitola 6, podkapitola 6.2. Územního plánu) jsou vytvořeny podmínky umožňující eliminaci nebo 

odstranění výše uvedených ekologických rizik. 

c) Občanské vybavení 

Stávající občanské vybavení v obci Žeranovice není dostačující, protože část základního občan-

ského vybavení chybí a vyžaduje zvýšené saldo dojížďky (zdravotnictví, služby ap.). Chybějící 

základní občanské vybavení se nachází v sousedním městě Holešov, vyšší občanská vybavenost 

především v Kroměříži a ve Zlíně. Výstavba nové občanské vybavenosti, resp. její opodstatnění 

v obci, bude závislé na společenské poptávce, finančních možnostech a místních nebo vnějších 

podnikatelských aktivitách. Stávající disproporce v některých druzích základní OV je možno řešit 

transformací, restrukturalizací a intenzifikací stávajících zařízení, případně konverzí objektů a ploch 

ve stávající zástavbě. 

Nově je navržena plocha občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 16, 

která je určena pro dobudování zázemí stávajícího hřbitova, včetně zajištění nového přístupu 

z východní strany. Další údaje o navržené ploše 16 jsou uvedeny v kapitole 4, oddílu 4.4.1, písm. b), 

bodě: 2. Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) této textové části 

Odůvodnění. 

d) Veřejná prostranství 

Veřejným prostranstvím se v řešeném území obce Žeranovice vymezují všechny návesní prostory, 

ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Ulice nebo veřejná prostranství budou pri-

márně plnit dopravně komunikační funkci, tj. zajišťovat přístup ke stavebním objektům nebo pozem-

kům.  

 Pro dopravní připojení a zajištění technické obsluhy navržené plochy individuálního bydlení (BI) 6 

a propojení dvou stávajících místních komunikaci (komunikace vedoucí k ČOV a komunikace 

přicházející od kostela) je na JZ okraji obce navržena plocha veřejných prostranství s převahou 

zpevněných ploch (PV) 17.  

 Pro zajištění přístupu a z důvodu zajištění ochrany bezprostředního okolí sochy sv. Josefa na jižním 

okraji obce je navržena plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 18  

 Pro dopravní připojení a zajištění technické obsluhy navržené plochy individuálního bydlení (BI) 3 

je na SV okraji obce navržena plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 19.  

Další údaje o navržených plochách pro veřejná prostranství jsou uvedeny v kapitole 4, oddílu 4.4.1, 

písm. b), bodě 9. Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) této textové části 

Odůvodnění. 
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3.5.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost 

krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání 

ložisek nerostných surovin apod. 

a) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití 

Řešené území představuje území s vysokou intenzitou zemědělského využívání území a mini-

málním podílem lesních porostů. Na území katastru proběhlo v minulosti neuvážené scelování země-

dělských pozemků, čímž došlo k významnému narušení harmonického měřítka krajiny (nadměrná 

velikost bloků zemědělské půdy) a k setření žádoucí jemnější mozaikovitosti krajiny. To se projevilo 

erozním ohrožením a snížením ekologické stability území. Ekologická nestabilita se projevuje vodní a 

větrnou erozí, zapříčiněnou zejména nadměrnou délkou svahů na orné půdě. Nízká je i retenční 

kapacita krajiny. Ekologicky stabilnější jsou plochy záhumenků, sadů a drobných políček v těsné 

vazbě na zastavěné území obce (zejména ve východní polovině) a plochy lesů a polních hájků (zejmé-

na v jižní polovině katastru – Lipina, pod Hrádkem – a na západě – Od Stráně).  

Podrobný popis koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

změny v jejich využití je uveden v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části Územního 

plánu a samostatném výkresu B.2.6. Koncepce uspořádání krajiny v grafické části Odůvodnění, v 

kapitole 4, podkapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. c), bodě 2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu 

a ekologická stabilita krajiny této textové části Odůvodnění, a také níže v této podkapitole, oddílu 

3.5.11, písm. d), bod 1. Ochrana a tvorba přírody a krajiny. 

b) Územní systém ekologické stability 

Podrobný popis vymezení a návrhu ploch územního systému ekologické stability je uveden níže 

v této podkapitole v oddílu 3.5.11, písm. d), bod 2. Územní systém ekologické stability, v kapitole 5. 

Koncepce uspořádání krajiny v textové části Územního plánu, a také v kapitole 4, podkapitole 4.4, 

oddílu 4.4.1, písm. b), body: 10. Plochy přírodní a 11. Plochy krajinné zeleně této textové části Odů-

vodnění.  

c) Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi 

Podrobný popis návrhu opatření pro zvýšení prostupnosti krajiny a protierozních opatření je uveden 

v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části Územního plánu, v kapitole 4, podkapitole 

4.4, oddílu 4.4.1, písm. c), bodě 2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita 

krajiny této textové části Odůvodnění, a také níže v této podkapitole v oddílu 3.5.11, písm. b) Vodní 

režim. 

d) Rekreace 

Podrobný popis rekreačních aktivit a souvisejícího cestovního ruchu je uveden výše v této pod-

kapitole v oddílu 3.5.3, písm. c) Rekreace a cestovní ruch, a také níže v této podkapitole v oddílu 

3.5.11, písm. i) Rekreace. 

e) Dobývání nerostných surovin 

V řešeném území se nachází ložisko nerostných surovin, ložisko vyhrazených nerostů a průzkumné 

území nerostných surovin. V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek 

nerostů. Další doplňující informace jsou uvedeny níže v oddílu 3.5.11, písm. a) Horninové prostředí a 

geologie této textové části Odůvodnění. 
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3.5.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 

přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 

plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 

uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně 

přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 

uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 

výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 

rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich 

využití) 

a) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je uvedeno v textové části 

Územního plánu v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 

stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

(dále jen kapitole 6 Územního plánu), podkapitole 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způ-

sobem využití. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (dále také PRZV), stano-

vené pro jednotlivé typy ploch, se vztahují vždy na všechny plochy daného typu, tj. na plochy 

stabilizované (stavové) i plochy změn (návrhové). 

Stanovení podmínek vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, v platném znění, zejména § 3 – 19 a z Katalogu jevů závazné metodiky Sjednocení dÚP HKH 

2007, kde jsou předepsány jednotlivé PRZV, které mohou být obsaženy v územním plánu. Ve stano-

vení podmínek PRZV je v hlavním využití uvedeno pouze jedno využití, tj. převažující funkce a 

v přípustném, resp. podmíněně přípustném využití, jsou uváděny ostatní činnosti nebo funkce. 

 

1. Výklad některých pojmů 

Ve stanovených podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz výše) se kromě 

jiného vyskytuji i následující pojmy obecnějšího charakteru, význam je uveden v následujícím textu. 

 Občanské vybavení je jednou ze základních urbanistických funkčních složek. Je představováno 

rozsáhlým souborem zařízení, sahajících od správy a administrativy, přes služby, až po školství a 

výchovu. Cílem rozvoje této obslužné funkce je zvýšení standardu kvality a pohotovosti všech 

služeb, které občanské vybavení nabízí obyvatelům sídla i těm, kteří za službami dojíždějí. 

 Plochy smíšené obytné vesnické zahrnují pozemky staveb pro individuální bydlení, veřejných 

prostranství a dále pozemky nezbytné a související dopravní a technické infrastruktury, přičemž 

zde mohou být zastoupeny i pozemky občanského vybavení a také pozemky staveb a zařízení, 

umožňující provozování malovýroby (výroba v malém rozsahu, zemědělského nebo řemeslného 

charakteru, typická vysokým podílem vlastní práce samostatně hospodařících rolníků nebo 

drobných řemeslníků/živnostníků, případně i jejich rodinných příslušníků, která je provozována 

obvykle v objektech nebo na plochách přímo souvisejících s vlastním individuálním bydlením), 

která svým provozováním a technickým zařízením nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém 

okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území.  

 Dopravní infrastrukturou se rozumí zejména pozemní komunikace včetně souvisejících zařízení, 

určeně převážně pro motorovou dopravu, které nejsou, dálnicemi, silnicemi ani místními komu-

nikacemi ve smyslu zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb., v platném znění). 

Dopravní infrastrukturou se rozumí také plochy určené k parkování (parkoviště), pokud nejsou 

vymezeny jako součást veřejných prostranství, nebo plochy/prostory určené pro odstavování 

vodidel (garáže). 

 Záhumenek, původně menší pozemek za stodolou též nazývaný humno, patřící k hospodářství. 

Záhumenek později představoval obvykle jakýkoli menší pozemek ve vlastnictví, případně v osob-

ním užívání, člena zemědělského družstva. Během období téměř výlučně družstevního vlastnictví 
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půdy od 50. let 20. stol. do r. 1989 představoval záhumenek v bývalém Československu zvláštní 

formu držby a obhospodařování půdy zakládající se na členství a pracovní účasti družstevníka v 

tehdejším Jednotném zemědělském družstvu (JZD); mohl mít formu individuálních nebo společ-

ných záhumenků. Záhumenek nesměl přesahovat výměru 0,5 ha, v horských oblastech výjimečně 

mohl být do 1 ha zemědělské půdy. Intenzívní zahradní kultury (ovoce, zelenina, réva vinná) 

nesměly přesahovat výměru 0,1 ha 

 

2. Odůvodnění vybraných pojmů 

a) Podnikatelská činnost 

Termín „podnikatelská činnost“ není definován žádným zákonem, ale lze jej dovozovat zejména 

z Obchodního zákoníku
15

 a Živnostenského zákona
16

 (zde zejména z ustanovení § 2). Nejedná se však 

o doslovnou citaci, ale parafrázi předmětných ustanovení. 

b) Plochy smíšeného využití 

Plochy smíšeného využití jsou plochy charakteristické různorodostí funkcí (polyfunkčnost), v nichž 

mohou být kombinovány vzájemně se nerušících funkce bez (nutnosti nebo potřeby) specifikace 

funkce převažující. Jednotlivé funkce jsou vzájemně zaměnitelné, přičemž mohou být v dané ploše 

zastoupeny všechny, které do dané plochy náleží, nebo jen některá z nich. Dle charakteru základní 

funkční složky jsou v zastavěném území pro potřeby tohoto územního plánu dále rozlišovány plochy 

smíšené obytné (SO), plochy smíšené obytné vesnické (SO.3), plochy smíšené výrobní (SP) a plochy 

smíšené nezastavěného území (S*). 

c) Zemědělská stavba 

a) stavba pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

s možností podsklepení. Tyto stavby jsou určeny pro umisťování ve vymezených plochách země-

dělských specifických (index plochy Z.1), které zpravidla přímo navazují na plochy obytné zástav-

by a jsou využívány pro drobnou zemědělskou produkci ve formě malovýrobně obhospodařova-

ných ploch ZPF (zahrady, maloplošné sady, záhumenky). Podkladem pro stanovení prostorových 

parametrů (maximální přípustná plocha a výška staveb) bylo ustanovení § 103 stavebního zákona 

odst. 1, písm. e) bod 2, přičemž s ohledem na charakter a polohu vymezených ploch v řešeném 

území, byly nejprve použity parametry stanovené v původním znění zákona platném do 31.12.2012 

(tj. stavba o jednom nadzemním podlaží do 70 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez možností 

podsklepení), protože současné parametry - dle vymezení od 1.1.2013: stavba o jednom nadzem-

ním podlaží do 300 m
2
 zastavěné plochy (např. stavba o půdorysných rozměrech 10 x 30 m odpo-

vídající čtvrtinové rozloze bývalých kravínů K96) a do 7 m výšky (standardní výška rodinného 

domu zastřešeného sedlovou střechou se sklonem cca 40 stupňů), bez podsklepení - nejsou s ohle-

dem na vymezení (lokalizaci) ploch Z.1, krajinnou matrici a morfologii terénu akceptovatelné a 

jejich případná aplikace by představovala vysoké riziko narušení urbánní a krajinné struktury i kra-

jinného rázu řešeného území. Po dohodě s obcí Žeranovice byla snížena i původně uvažovaná 

maximální zastavěná plocha ze 70 m
2
 na 30 m

2
.  

b) stavba pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a sklado-

vání krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné vý-

roby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů 

a pro zemědělské služby. Vymezení tohoto pojmu (definice) vychází z ust. § 3, písm. f) vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

                                                           
15

 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění 
16

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění. 
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d) Prostorové uspořádání území 

Základem pro vymezení pojmu prostorové uspořádání území je třírozměrný prostor, který je 

možné popsat třemi rozměry (kartézská soustava souřadnic). Předměty ve trojrozměrném světě mají 

objem. Prostorovým uspořádáním území se pro účely tohoto územního plánu rozumí prostorová struk-

tura uspořádání území a zástavby, která je kombinací tří základních parametrů: 1) plochy (půdorysu) - 

se stanovením maximální zastavěnosti plochy konkrétním objektem, resp. charakteru půdorysného 

uspořádání – půdorysné zonace (např. zástavba bloková, solitérní, rozvolněná venkovská, rozptýlená, 

ad.), 2) výšky - se stanovením maximální výšky objektu (objektů), resp. výškové zonace zástavby 

(např. jednopodlažní, nízkopodlažní - do 4. NP apod.) a 3) objemové zonace zástavby - objemového 

charakteru zástavby (např. maloobjemová – rodinné domy; středně objemová – bytové domy; velko-

objemová – rozsáhlé obytné komplexy, nákupní střediska typu hypermarket, výrobní haly, skladové 

komplexy apod.). Výše uvedené základní parametry je možno vzájemně kombinovat, přičemž ale 

vždy musí vyjadřovat (vymezovat) prostorové uspořádání zástavby v třídimenzionálním prostoru. Z 

toho je patrné, že pro prostorové uspořádání zástavby není možno použít samostatně např. jen plošný 

nebo výškový parametr. 

 

3. Podmínky umisťování staveb v nezastavěném území 

Dle ustanovení § 18 odst. 5 platného stavebního zákona v nezastavěném území lze v souladu s jeho 

charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospo-

dářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastruk-

turu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 

a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 

cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 

Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně 

oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace 

výslovně nevylučuje. 

 V řešeném území se nacházejí stabilizované dostatečně dimenzované plochy zemědělské výroby 

umožňující další intenzifikaci, takže v územního plánu není v podmínkách pro využití PRZV 

v nezastavěném území, s výjimkou vymezených ploch Z.1, přípustné další umisťování staveb a 

zařízení pro zemědělství.  

 Přestože se v řešeném území nacházejí zdroje nerostných surovin, které však dosud nebyly těženy, 

není v nezastavěném území přípustné umisťování staveb a zařízení pro těžbu nerostů. Pokud by v 

budoucnu vznikly požadavky na otvírku dobývacích prostorů, je tuto skutečnost třeba řešit změnou 

územního plánu. 

 S ohledem na navržené plochy pro silniční i účelovou dopravu, které nejsou dosud jednoznačně 

stabilizovány, je v nezastavěném území, přípustné umisťování staveb a zařízení veřejné dopravní 

infrastruktury. 

 S přihlédnutím ke stávajícímu rekreačnímu potenciálu řešeného území (viz výše podkapitola 3.5, 

oddíl 3.5.3, písm. c) Rekreace a cestovní ruch) není v nezastavěném území, s výjimkou cyklistic-

kých stezek, přípustné umisťování staveb a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu. 

 V nezastavěném území lze, až na výjimky uvedené v podmínkách pro využití PRZV, umisťovat 

zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, jakož i veřejnou technickou infrastrukturu, 

která svým charakterem a provedením neznemožní dosavadní užívání a využití těchto ploch. 

 

b) Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 

rázu je uvedeno v kapitole 6 Územního plánu, podkapitolách 6.3. Stanovení podmínek prostorového 

uspořádání a 6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu. V následujícím textu jsou uvedeny 

(vstupní) charakteristicky struktury osídlení a stávající zástavby, z nichž bylo vycházeno při stanovo-
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vání podmínek prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu. Na ně navazují základní 

zásady pro umisťování nové zástavby, které by měly sloužit jako podklad při rozhodování o umisťo-

vání nové obytné zástavby (rodinných domů) v řešeném území. 

1. Struktura a charakter osídlení a obytné zástavby 

Žeranovice lze podle typu návsi zařadit k sídlům návesního typu se zbytky selských usedlostí 

v urbanistickém jádru. Návesní prostor sídla je nezřetelně vymezen, je možno jej ohraničit třemi 

otevřenějšími prostory (předprostor zámku u autobusové zastávky, ulicová náves od bývalé hospody 

k odbočce na Horní Lapač a prostor před kostelem a školou). Je pravděpodobné, že tento dříve 

rozsáhlejší prostor byl postupem času zastavěn domkářskou zástavbou, zejména v dolní části u 

Žeranovického potoka a v horní části u fary. Starší řadová zástavba zemědělských usedlostí se nachází 

v údolí Žeranovického potoka podél cesty na Lechotice, kde se v západní části otevírá veřejné 

prostranství trojúhelného půdorysu, jež má charakter podružné návsi. V ostatních částech obce je 

zástavba kombinací původních zemědělských usedlostí a nové, zpravidla solitérní zástavby rodinných 

domů s potlačenou, ale stále jasně patrnou zemědělskou funkcí. Vznik této nové zástavby (formou 

dostaveb, přestaveb či rekonstrukcí) je možno zařadit do 70. až 90. let 20. století. Nová zástavba, svým 

charakterem srovnatelná se zástavbou suburbií, je soustředěna na východním okraji (část „Na rybníku“ 

a u hlavní silnice severně a východně od hřiště) a západně u cesty do Lechotic, kde z plánovaného 

rozšíření obce vznikla zatím jen enkláva dvou dvojdomků. 

Významnými prvky v zástavbě obce jsou zámek a kostel. Zámek vznikl v 16. až 17. století 

přestavbou z tvrze a postupně nabyl charakteru pseudogotického venkovského sídla, jehož posledními 

majiteli byli Seilernové. K zámku přiléhá úsporný, ale esteticky vyvážený předprostor na ostrohu nad 

silnicí, a zámecký park. Zámek je v současné době využit pro občanskou vybavenost (obecní úřad, 

pošta, restaurace), zámecký park je užíván jako park či jako výletiště. Kostel sv. Vavřince se nachází 

na opačné straně údolí Žeranovského potoka, v dominantní poloze na terénním hřbetu. Stavba, podob-

ně jako zámek v pseudogotickém slohu, byla vybudována v roce 1898 na místě staršího kostela, jež 

musel být pro špatný stav zbořen. Na areál kostela navazuje východním směrem hřbitov. V sousedství 

kostela se nachází fara (severně) a malotřídní škola (jižně), v uplynulých dvaceti letech výrazně 

upravená a rozšířená. 

Z hlediska další občanské vybavenosti se v obci nachází kulturní sál „U Sedlářů“ (naproti zámku), 

bývalá hospoda „U Poláčků“ (na návsi) a nově vybudovaný obchod smíšeným zbožím naproti kostela. 

Ve východní části se v bývalém zemníku nachází fotbalové hřiště a restaurace. Na okraji návsi u cesty 

na Lechotice je umístěna hasičská zbrojnice sboru dobrovolných hasičů. Na severním okraji zasta-

věného území obce se nachází areál bývalé farmy zemědělské výroby, t.č. využívaný pouze zčásti. 

V bývalém hospodářském dvoře zámku (jižně od farmy) sídlí několik menších podnikatelských sub-

jektů. Na západním okraji obce je vystavěn areál stavební firmy Janál, jeho stav je stabilizovaný. Zá-

padně od obce, u Žeranovického potoka v lokalitě Na Bařině, je vybudována čistírna odpadních vod. 

Kromě jádrového zastavěného území se na katastru obce nachází několik enkláv. Přibližně 700 m 

severozápadně vzdušnou čarou od centra obce se nachází osada Bednárňa. Osada se rozkládá na pra-

vém břehu mělkého bočního údolí Ludslavického potoka a je tvořená několika zemědělskými used-

lostmi a na ně navazujícími zahradami. Bednárňa je dostupná ze silnice III/49016, odbočka se nachází 

cca 400 m za severním okrajem obce; na křižovatce je umístěna autobusová zastávka. Cca 1 km seve-

rozápadně od obce a cca 400 m jihozápadně od Benárni je samota Větřák, jež vznikla v souvislosti 

s dnes již neexistujícím větrným mlýnem. Samota je tvořena jednou zemědělskou usedlostí se čtyř-

stranným půdorysem a dvorem uprostřed, na budovy navazují zahrady. Na jižním okraji katastru, při 

vodních plochách pod Hrádkem, je samota tvořená budovou zařízení místního rybářského spolku. 

2. Zásady pro umisťování nové zástavby 

Nová zástavba by měla vycházet z charakteru původní a měla by být přizpůsobena okolní zástavbě 

(princip kontinuity zástavby). Zvláštní důraz musí být při umisťování nových objektů kladen na 

podlažnost zástavby, objem objektů, zastavění pozemků, tvar a krytinu střechy. Nově umisťovaná 

výstavba by měla být převážně jednopodlažní, v odůvodněných případech, zejména s ohledem na 

okolní zástavbu je přípustná i dvoupodlažní zástavba. Stavby mohou být podsklepeny, zastřešení – 
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v návaznosti na okolní zástavbu – preference sedlových, případně valbových střech se sklonem cca 35 

až 45 stupňů. Při umisťování a povolování nové výstavby je třeba vycházet z následujících zásad: 

 ochrana obrazu místa a siluety obce v typických pohledových vazbách před pronikáním cizorodých 

vlivů, 

 respektovat původní charakter půdorysného uspořádání, 

 stanovit podmínky pro realizaci nové výstavby tak, aby nenarušovala svým vzhledem ráz zasta-

věného území obce a nevytvářela negativní vizuální dominanty, upřednostňovat ty stavby, které 

svým charakterem harmonizují s okolím, 

 upřednostnit možnost přestavby, rekonstrukce některých objektů před novou zástavbou. 
 

3.5.7. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu 

podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu 

nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty 

pro jeho vydání 

Územním plánem se v řešeném území obce Žeranovice se nevymezují žádné plochy ani koridory, 

ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu. 

3.5.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

a) Veřejně prospěšné stavby 

1. Dopravní infrastruktura 

a) Veřejně prospěšné stavby vymezené řešením Územního plánu Žeranovice 

Územním plánem Žeranovice jsou jako veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury vyme-

zeny: 

 účelová komunikace (plocha 11) [D1]
 17

 

 cyklostezka (plocha 81) [D2] 

b) Veřejně prospěšné stavby, které jsou zpřesněnými záměry ze ZÚR ZK 

V ZÚR ZK byla v rámci správního území obce Žeranovice vymezena následující veřejně prospěšná 

stavba dopravní infrastruktury, která byla zpřesněna formou návrhu jednotlivých ploch: 

 silnice mezinárodního a republikového významu Hulín - Fryšták – Zlín – Vizovice – Horní Lideč – 

hranice ČR D49 [PK01]
 18

 

Veřejná prospěšnost této stavby je dána ZÚR ZK a Zastupitelstvu obce Žeranovice již nepřísluší ji 

znovu řadit mezi veřejně prospěšnou stavbu a tím přeschvalovat usnesení Zastupitelstva Zlínského 

kraje. Z tohoto důvodu je, ve smyslu požadavku nadřízeného orgánu územního plánování, vyznačena a 

uvedena pouze v grafické části Územního plánu ve výkrese A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, 

opatření a asanací a není již uváděna v textové části návrhu v kapitole 8 Vymezení veřejně prospěš-

ných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

                                                           
17

 Označení VPS nebo VPO v grafické části dokumentace – A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
18

 Označení veřejně prospěšných staveb (VPS) nebo veřejně prospěšných opatření (VPO) dle ZÚR ZK 
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Pro dálnici II. třídy D49 [VPS: PK01] byly Územním plánem Žeranovice vymezeny plochy: 

 dálnice II. třídy D49: [DS1 (ZÚR) PK01]
 19

 
 
(13)

20
 

 dálnice II. třídy D49: [DS1 (ZÚR) PK01] (29)
 
 

 dálnice II. třídy D49: [DS1 (ZÚR) PK01] (30)
 
 

 dálnice II. třídy D49: [DS1 (ZÚR) PK01] (76)
 
 

 dálnice II. třídy D49: [DS2 (ZÚR) PK01] (12)
 
 

 dálnice II. třídy D49: [DS2 (ZÚR) PK01] (31)
 
 

 dálnice II. třídy D49: [DS2 (ZÚR) PK01] (32)
 
 

 dálnice II. třídy D49: [DS2 (ZÚR) PK01] (33)
 
 

 dálnice II. třídy D49: [DS3 (ZÚR) PK01] (14)
 
 

2. Technická infrastruktura 

a) Veřejně prospěšné stavby vymezené řešením Územního plánu Žeranovice 

Územním plánem Žeranovice jsou jako veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury vymezeny: 

 hráz poldru (plocha: 10) [T*1]
 21

 

 hráz poldru (plocha: 9) [T*2] 

 elektrické vedení VN 22 kV (plocha: 64) [TE1] 

 elektrické vedení VN 22 kV (plocha: 65) [TE1] 

 elektrické vedení VN 22 kV (plocha: 66) [TE1] 

 elektrické vedení VN 22 kV (plocha: 67) [TE1] 

 elektrické vedení VN 22 kV (plocha: 75) [TE1] 

 přiváděcí vodovodní řad (plocha: 69) [TV1] 

 přiváděcí vodovodní řad (plocha: 72) [TV1] 

 přiváděcí vodovodní řad (plocha: 73) [TV1] 

 přiváděcí vodovodní řad (plocha: 75) [TV1] 

 vodní zdroj (plocha: 79) [TV1] 

 poldr (plocha: 22) [WT1] 

 úprava koryta vodního toku Ludslávka (plocha: 20) [WT2] 

 úprava koryta vodního toku Ludslávka (plocha: 74) [WT2] 

 úprava koryta vodního toku Žeranovka (plocha: 21) [WT3] 

 úprava koryta vodního toku Židelná (plocha: 23) [WT4] 

b) Veřejně prospěšná opatření 

1. Veřejně prospěšná opatření vymezená řešením Územního plánu Žeranovice 

Územním plánem Žeranovice jsou jako veřejně prospěšná opatření (VPO) vymezeny plochy pro 

doplnění chybějících části lokálního územního systému ekologické stability, jimiž jsou: 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK3 Pod kopcem – U Rovní (plocha 49) [U8]
 22

 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK3 Pod kopcem – U Rovní (plocha 50) [U8] 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK3 Pod kopcem – U Rovní (plocha 51) [U8] 

 dílčí část lokálního biocentra U Rovní (plocha 34) [U9] 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK5 U Rovní – Lipina (plocha 52) [U10] 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK5 U Rovní – Lipina (plocha 53) [U10] 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK5 U Rovní – Lipina (plocha 54) [U10] 

                                                           
19

 Označení VPS nebo VPO v grafické části dokumentace – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
20

 Číslo plochy v grafické části dokumentace 
21

 Označení VPS nebo VPO v grafické části dokumentace – A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
22

 Označení VPS nebo VPO v grafické části dokumentace – A.2.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
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 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK2 RBK 1580 – U Lechotské (plocha 31) [U11] 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK2 RBK 1580 – U Lechotské (plocha 32) [U11] 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK2 RBK 1580 – U Lechotské (plocha 46) [U11] 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK2 RBK 1580 – U Lechotské (plocha 47) [U11] 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK2 RBK 1580 – U Lechotské (plocha 48) [U11] 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK5 U Rovní – Dolní Rovně-Soutok
23

 (plocha 23) [U12] 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK5 U Rovní – Dolní Rovně-Soutok (plocha 30) [U12] 

 dílčí část lokálního biocentra U Lechotské (plocha 37) [U13] 

 dílčí úsek lokálního biokoridoru LBK2 U Lechotské – Doubravy (plocha 45) [U14] 

2. Veřejně prospěšná opatření, která jsou zpřesněnými záměry ze ZÚR ZK 

V ZÚR ZK byla v rámci správního území obce Žeranovice vymezena následující veřejně prospěšná 

opatření, která byla zpřesněna formou návrhu jednotlivých ploch:  

 regionální biokoridor 1580 Na skále - Lipina [PU158]
 24

; 

Veřejná prospěšnost těchto opatření je dána ZÚR ZK a Zastupitelstvu obce Žeranovice již nepříslu-

ší je znovu řadit mezi veřejně prospěšná opatření a tím přeschvalovat usnesení Zastupitelstva Zlín-

ského kraje. Z tohoto důvodu jsou, ve smyslu požadavku nadřízeného orgánu územního plánování, 

vyznačena a uvedena pouze v grafické části Územního plánu ve výkrese A.2.3 Výkres veřejně pro-

spěšných staveb, opatření a asanací a nejsou již uváděna v textové části Územního plánu v kapitole 8 

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 

obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

1. Regionální biokoridor 1580 Na skále - Lipina 

Pro regionální biokoridor 1580 Na skále – Lipina [VPO: PU158] byly Územním plánem Žeranovi-

ce vymezeny plochy: 

 dílčí úsek regionálního biokoridoru 1580 (plocha 44)
 25 

 [U1 (ZÚR) PU158]
 26

 

 lokální biocentrum Doubravy
27

 (plocha 38) [U2 (ZÚR) PU158] 

 dílčí úsek regionálního biokoridoru 1580 (plocha 43) [U3 (ZÚR) PU158] 

 lokální biocentrum U Větřáku
28

 (plocha 36) [U4 (ZÚR) PU158] 

 lokální biocentrum U Větřáku (plocha 80) [U4 (ZÚR) PU158] 

 dílčí úsek regionálního biokoridoru 1580 (plocha 42) [U5 (ZÚR) PU158] 

 dílčí úsek regionálního biokoridoru 1580 (plocha 71) [U5 (ZÚR) PU158] 

 dílčí úsek regionálního biokoridoru 1580 (plocha 72) [U5 (ZÚR) PU158] 

 dílčí část lokálního biocentra Pod kopcem
29

 (plocha 35) [U6 (ZÚR) PU158] 

 dílčí část lokálního biocentra Pod kopcem (plocha 63) [U6 (ZÚR) PU158] 

 dílčí část lokálního biocentra Pod kopcem (plocha 67) [U6 (ZÚR) PU158] 

 dílčí úsek regionálního biokoridoru 1580 (plocha 20) [U7 (ZÚR) PU158] 

 dílčí úsek regionálního biokoridoru 1580 (plocha 39) [U7 (ZÚR) PU158] 

 dílčí úsek regionálního biokoridoru 1580 (plocha 40) [U7 (ZÚR) PU158] 

 dílčí úsek regionálního biokoridoru 1580 (plocha 41) [U7 (ZÚR) PU158] 

 dílčí úsek regionálního biokoridoru 1580 (plocha 76) [U7 (ZÚR) PU158] 
 

                                                           
23

 Označení LBC v sousedním k.ú. Lukoveček. 
24

 Označení veřejně prospěšných staveb (VPS) nebo veřejně prospěšných opatření (VPO) dle ZÚR ZK 
25

 Číslo plochy v grafické části dokumentace 
26

 Označení VPS nebo VPO v grafické části dokumentace – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
27

 Vložené LBC Doubravy je součást regionálního biokoridoru RBK 1580 
28

 Vložené LBC U Větřáku je součást regionálního biokoridoru RBK 1580 
29

 Vložené LBC Pod kopcem je součást regionálního biokoridoru RBK 1580 
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3.5.9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo 

zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně 

dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona 

Navržená plocha 18, určená pro realizaci veřejného prostranství, je vymezena jako plocha s před-

kupním právem pro Obec Žeranovice. Taxativní výčet dotčených pozemků je uveden v kapitole 9 

textové části Územního plánu. Předkupní právo bylo pro předmětnou plochu vymezeno na základě 

požadavku obce Žeranovice. 

 Navržena plocha 18 se nachází na jižním okraji obce Žeranovice a je určena pro zajištění přístupu a 

ochrany bezprostředního okolí prohlášené kulturní památky – sochy sv. Josefa. Výměra plochy činí 

pouhých 13 m
2
, s tím, že hlavním cílem je snaha o minimalizaci dotčení vlastnického práva vlast-

níků pozemku, na němž se socha nachází. 

Ve výkrese A.2.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací jsou vyznačeny také další 

navržené plochy veřejných prostranství 17 a 19, a to přesto, že ani jedna není vymezena jako plocha 

s předkupním právem, což může, s ohledem na význam a označení (název) výkresu, působit ne-

jednoznačně až zmatečně. Tento požadavek však vyplývá ze závazné metodiky Sjednocení dÚP HKH 

2007 (viz dále kapitola 4, podkapitola 4.2, oddíl 4.4.2, písm. a) Odůvodnění způsobu zpracování). 

 

3.5.10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Nejsou stanovena žádná kompenzační opatření ve smyslu § 50 odst. 6 stavebního zákona. 

 

3.5.11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu 

k rozboru udržitelného rozvoje území 

a) Horninové prostředí a geologie 

1. Charakteristika řešeného území 

a) Geomorfologické poměry 

Řešené území leží v geomorfologickém celku Vizovická vrchovina. Řešené území vyplňuje pokle-

sová struktura Fryštácké brázdy. Jedná se o asymetrický tektonický příkop směru SZ - JV omezený 

výraznými svahy Hostýnských vrchů a Zlínské vrchoviny vázanými na zlomy. Na dně nacházíme 

erozně denudační reliéf s plošinami, zčásti sprašové pokryvy. Mělká údolí s širokými dny jsou oriento-

vána převážně ve směru sever - jih napříč brázdou. 

b) Geologické poměry 

Geologický podklad území je budován výhradně třetihorními paleogenními sedimenty flyšového 

pásma Západních Karpat (magurský flyš). Horniny magurského flyše jsou paleocenního až eocenního 

stáří a jsou zastoupeny v řešeném území jednotkou račanskou, vrstvami soluňskými a belovežskými. 

 

2. Ochrana proti radonu 

Podle mapy radonového rizika (1:50 000) se téměř celé řešené území obce Žeranovice, s výjimkou 

úzkého pásu území v západní části katastru a niv vodních toků, nachází v přechodném radonovém 

indexu (2. stupeň ze 4), nivy vodních toků a pás území jižně od osady Bednárňa se nachází v nízkém 

radonovém indexu (1. stupeň ze 4). Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách 

vyžaduje přímá měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku, pro jednotlivé plochy a stavby. 
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3. Ložisková území nerostných surovin 

a) Stávající zdroje nerostných surovin 

V řešeném území jsou evidovány tyto zdroje nerostných surovin: 

 chráněné ložiskové území nerostných surovin (CHLÚ) Žeranovice; č. 20350000 (ID: 20350000)
30

; 

cihlářská surovina 

 ložisko – výhradní plocha Žeranovice; č. B 2035000 (ID: 2035000); cihlářská surovina 

 průzkumné území Vizovické vrchy I; č. 040007 (ID: 040007); ropa a zemní plyn; celé řešené území 

b) Vyhodnocení navrženého řešení 

 V řešeném území obce Žeranovice nejsou navrženy žádné plochy pro těžbu nerostných surovin. 

 Ve vymezeném CHLÚ Žeranovice ani v ložisku – výhradní ploše Žeranovice nejsou navrženy 

žádné zastavitelné plochy. 

4. Poddolovaná území 

Řešené území obce Žeranovice není poddolováno. 

5. Sesuvná území 

 V řešeném území obce Žeranovice je evidováno jedno aktivní sesuvné území, jímž je propad 

v lokalitě bývalé skládky v trati Hrádek (ID: 2582; plocha).  

 V řešení ÚP Žeranovice je lokalita vyznačena jako území ekologických rizik. Ve stanovení pod-

mínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola 6, podkapitola 6.2. Územního 

plánu) jsou vytvořeny podmínky umožňující eliminaci nebo odstranění ekologických rizik 

 

b) Vodní režim 

1. Současný stav 

Převážná část řešeného území se nachází v povodí vodního toku Racková. Hlavním recipientem 

této části katastrálního území Žeranovice je vodní tok Židelná (IDVT 10197449), který je pravostran-

ným přítokem vodního toku Racková. Židelná protéká východní částí řešeného území ve směru 

severovýchod – jihozápad, jižním okrajem zastavěného území obce Žeranovice a tvoří část východní 

hranice katastrálního území Žeranovice. 

Přítoky vodního toku Židelná: 

 Žeranovka (IDVT 10186347), která protéká řešeným územím ve směru severovýchod – jihozápad, 

severozápadní okrajem zastavěného území obce Žeranovice, 

 pravostranný přítok Židelné (IDVT 10207233), Bývalý mlýnský náhon v jižním okraji zastavěného 

území obce Žeranovice, v současné době je však již nefunkční, byl v minulosti zasypán, 

 pravostranný přítok Židelné (IDVT 10188861), vodní tok ve východní části zastavěného území 

obce Žeranovice, který je ve své horní části zatrubněn DN 800, 

 levostranný přítok Židelné (IDVT 10191442), který protéká jižním okrajem řešeného území ve 

směru severovýchod – jihozápad. 
 

Severozápadní část řešeného území se nachází v povodí vodního toku Mojena. Hlavním recipien-

tem této části katastrálního území Žeranovice je vodní tok Ludslávka (IDVT 10202894), která je levo-

stranným přítokem vodního toku Mojena. Ludslávka protéká severozápadním okrajem řešeného území 

a tvoří část severozápadní hranice katastrálního území Žeranovice. 

                                                           
30

 Zpracováno dle Surovinového informačního systému dostupného na: http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5 

http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5
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Severní částí řešeného území, ve směru východ – západ, protéká levostranný přítok Ludslávky 

(IDVT 10204275). 

 Vodní toky Židelná (IDVT 10197449), Žeranovka (IDVT 10186347), pravostranný přítok Židelné 

(IDVT 10188861), Ludslávka (IDVT 10202894) a levostranný přítok Ludslávky (IDVT 10204275) 

jsou ve správě Povodí Moravy, s.p. Brno, závod Střední Morava Uherské Hradiště, provoz Zlín. 

 Levostranný přítok Židelné (IDVT 10191442) je ve správě Lesů České republiky, s.p., správa toků 

– oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně. 

 Pravostranný přítok Židelné (IDVT 10207233) nemá žádného správce, byl v minulosti zasypán. 
 

Správci vodních toků neuvažují s žádnými úpravami vodních toků vyjma běžné údržby, která 

spočívá v čištění dna koryt upravených úseků a v probírce břehových porostů. Výjimku tvoří 

plánované revitalizace části vodního toku Židelná (ZL 1036). 

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 

předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to 

nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

V jižním okraji zastavěného území obce Žeranovice se nachází malá vodní plocha tzv. Rybníček, 

vybudovaná v 90. letech minulého století, která sloužila svým majitelům k chovu ryb. V současné 

době je však vodní plocha vypuštěná. 

Na levostranném přítoku Židelné (IDVT 10191442), v místní trati Paseka, byly počátkem 90. let 

minulého století obcí vybudovány dvě vodní plochy tzv. Rybníky v Pasece. Tyto vodní plochy obec 

pronajímá Rybářskému spolku Žeranovice k chovu ryb. Vzhledem k tomu, že se tyto plochy nacházejí 

na lesních porostech, tzn. že jsou vedeny jako lesní porosty, jsou územním plánem navrženy dvě nové 

plochy pro vodní plochy a toky (WT) 24 a 25. Cílem návrhu těchto ploch je vytvoření legislativních 

podmínek umožňujících narovnání faktického stavu (vodní plochy již byl realizovány, aniž by byly 

naplněny podmínky stanovené v Části třetí, Hlavě III, Dílech 4 a 5 a Části čtvrté, Hlavě I Stavebního 

zákona). 

 

2. Navržené řešení 

a) Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 

Z dokumentace Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu se katastrálního území Žeranovice 

částečně dotýká navržené opatření MO 110022 Revitalizace toku Racková (viz text níže – poldr N5). 

b) Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje 

Krajský úřad Zlínského kraje má připravenou dokumentaci Studie ochrany před povodněmi na 

území Zlínského kraje (Hydroprojekt CZ a.s. 08/2007). Z dokumentace vyplývají pro ÚP Žeranovice 

následující požadavky na zapracování. 

 Do jižní části řešeného území zasahuje hranice zátopy navrhované suché nádrže Lechotice 

(ZL3151 - POL1), poldr N5, se zemní sypanou hrází na řkm 2,000 toku Židelné, která je situována 

v katastrálním území Lechotice. Zátopa poldru (plocha zátopy 8 ha) se nachází v katastrálním 

území Lechotice a v jižním okraji katastrálního území Žeranovice. Retenční objem poldru N5 - 

0,158 mil m
3
. Záměr suchá nádrž Lechotice (ZL3151 - POL1), poldr N5 – by měl být realizován 

v souladu se schváleným dokumentem Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu – C.4.13 

Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících 

dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu – v souladu 

s opatřením MO 110022 (Revitalizace toku Racková). 

Řešení: V ÚP Žeranovice je vymezena hranice zátopy poldru N5. 

 Suchá nádrž Žeranovice (ZL 3152), poldr N6, se zemní sypanou hrází, umístěnou nad pravostran-

ným přítokem Židelné (IDVT 10188861), má působit jako lapač splavenin, situovaný před vtokem 

do zatrubnění. Celkový retenční prostor zdrže je uvažován cca 700 m
3
. Obec Žeranovice zde 
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současně uvažuje i s částečným stálým nadržením vodní hladiny s cílem vybudování přírodě 

blízkého opatření na podporu a zvyšování biodiverzity – tůň s mokřadem. 

Řešení: Pro realizaci předmětné protipovodňové hráze je navržena plocha technické infrastruktury 

(T*) 9 na níž navazuje navržená plocha pro vodní plochy a toky (WT) 22. 

 Revitalizace REV3, Židelná řkm 2,20 - 3,10, zasahuje do jižního okraje katastrálního území 

Žeranovice, mimo zastavěné území obce Žeranovice. Návrhový průtok je Q20 = 8,93 m
3
/s. Koryto 

toku téměř po celé trase trpí nátržemi. Původní koryto lichoběžníkového tvaru samovolným 

vývojem spěje do průřezu ve tvaru písmene U. 

Řešení: Vzhledem k tomu, že se jedná o revitalizaci koryta stávajícího vodního toku, nejsou 

navrženy žádné nové plochy pro vodní plochy a toky (WT). V případě, že by bylo nutno realizovat 

protipovodňové opatření i mimo vlastní koryto vodního toku, lze tak učinit v souladu s podmínkami 

přípustného využití sousedících ploch zemědělských, kde je jako přípustné využití uvedeno: 

„protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí, protipovodňová opatření apod.) 

snižující vodní a větrnou erozi, včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami“. 

 

c) Dokumentace „Žeranovice – poldr u Rovní“ – DUR 

 Obec Žeranovice má vypracovanou projektovou dokumentaci „Žeranovice – poldr u Rovní“ – 

DUR (ATELIER FONTES, s.r.o.; 11/2015). Účelem stavby je protipovodňová ochrana zástavby 

v obci Žeranovice.  

Hráz je navržena homogenní, šířka v koruně 3 m, svah návodního líce je 1:3,7, svah vzdušného líce 

je 1:2,2. Délka hráze cca 79,1 m, koruna hráze bude na kótě 246,00 m n.m. Maximální výška hráze 

retenční nádrže od terénu nivy = 5 m. Povrch hráze bude zatravněn. Sdružený objekt je navržen 

jako železobetonová monolitická konstrukce doplněná o prvky z kamenných rovnanin a dalších 

materiálů. Objekt by měl plnit tyto funkce: zajistit hladinu stálého nadržení za současné možnosti 

nádrž zcela vypustit, zajistit účinné tlumení povodní „škrcením“ průtoku, zajistit bezpečné 

převedení průtoků, které svým vteřinovým objemem přesahují návrhové parametry objektu. 

Navrhované parametry: plocha hladiny při Hmax 23 392 m
2
; plocha hladiny při Hn   8 100 m

2
; objem 

nádrže při Hmax58 500 m
3
; objem nádrže při Hn13 500 m

3
. 

Navržené řešení: Pro realizaci navržené protipovodňové hráze je navržena plocha technické infra-

struktury (T*)10. Zátopové území poldru je současně i součástí navrženého lokálního biocentra U 

Rovní. 

 

d) Protierozní opatření a další opatření směřující k retenci a zvyšování kvality vod v území 

 V celém řešeném území se projevuje významněji větrná eroze a v jeho jihovýchodní části i vodní 

eroze. V celém řešeném území musí být zajištěna důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů 

krajinné zeleně a současně musí být realizováno zakládání nových ekologicky stabilních porostů 

převážně liniového charakteru, vytvářejících jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčle-

ňující stávající nedělené nadměrné plochy polí (pro tyto účely jsou územním plánem navrženy 

plochy liniové krajinné zeleně). Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je 

žádoucí provést diverzifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a 

celkovým zvyšováním ekologické stability. V grafické části dokumentace (výkres B.2.6 Koncepce 

uspořádání krajiny) jsou nejvíce ohrožené plochy označeny jako plochy vyžadující změnu nebo 

úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje.  

 Tak aby došlo ke skutečnému zlepšení stávajícího, v mnoha případech neutěšeného stavu, musí 

dojít k realizaci konkrétních opatření v území. Stále totiž přetrvává velmi intenzivní využívání 

zemědělské půdy s cílem maximalizace zisků. Nadále přetrvává trend tento princip nijak neměnit, a 

naopak udržet stávající stav co nejdéle. I proto zde zůstává stále zaorána celá řada původních pol-

ních cest, jsou stále přiorávány potoční nivy až k břehovým hranám, a tam, kde by měla být 

vytvořena protierozní opatření, zůstávají zachovány obrovské hony orné půdy, které lze právě pro 

jejich velikost a celistvost velmi výhodně obdělávat velkou zemědělskou technikou. 
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 K zamezení negativního ovlivňování kvality povrchových i pozemních vod je navržena koncepce 

odkanalizování celého řešeného území, která je v souladu se schválenou Aktualizací Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – okres Kroměříž. Navržené řešení je podrobně výše popsá-

no v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.4, písm. b), bodě 2. Odkanalizování této textové části 

Odůvodnění.  

 Realizací navrženého rozvoje (urbanizací) území nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních vod, 

obzvlášť těch, které jsou zdroji pitné vody.  

 Navržený regulativ (stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) pro vod-

ní plochy a toky (WT) umožňuje ve vhodných úsecích vodních toků realizaci malých retenčních 

nádrží s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině a zadržení přívalových srážek. 

 Výhledově je nutno komplexně řešit navrženou protipovodňovou a protierozní ochranu v povodí, 

kdy by měly být na erozně ohrožených pozemcích orné půdy v povodí realizovány zasakovací a 

svodné průlehy, které budou tvořit kostru protierozní ochrany. Cílem těchto opatření je zajistit 

zpomalení odtoku povrchových vod z povodí, omezení erozního smyvu, přičemž by mělo postupně 

dojít také k návratu ekostabilizačních prvků do zemědělsky obhospodařované krajiny. 

 

c) Hygiena životního prostředí 

1. Ovzduší 

Dne 7.11.2005 bylo usnesením Rady Zlínského kraje č. 0886/R22/05 schváleno nařízení kraje č. 

1/2005, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů dusí-

ku, těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Zlín-

ského kraje. Z výše uvedených programů nevyplynuly pro ÚP Žeranovice žádné konkrétní požadavky 

na řešení nebo zapracování. Dle analýzy z RURÚ ORP Holešov se obec Žeranovice nachází v oblasti 

se zhoršenou kvalitou ovzduší. V roce 2006 i 2008 na celém území SO ORP Holešov, včetně obce 

Žeranovice, došlo k překročení hodnot cílového imisního limitu pro ozon pro ochranu ekosystémů a 

vegetace (expoziční index AOT40). 

 V obci se nachází jediný významnější lokální zdroj znečišťování ovzduší, jímž je farma zeměděl-

ské živočišné výroby. V areálu farmy jsou umístěny i pomocné objekty živočišné výroby, tj. 

nestájové objekty související s chovem zvířat, mající vliv na čistotu ovzduší (silážní jámy, sběrné 

kejdové a močůvkové jímky ad.). Pro zlepšení kvality ovzduší bude třeba přísné dodržování 

technologické kázně při nakládání s živočišnými odpady. Pro živočišnou výrobu nebylo vyhlášeno 

žádné ochranné pásmo, resp. pásmo hygienické ochrany. 

 Místními zdroji znečištění jsou také některá lokální topidla na tuhá paliva. Pro zlepšení kvality 

ovzduší bude nutno převést zbývající domácnosti na zemní plyn. Část obytného území podél silnice 

III. třídy, která prochází obcí, je zatížena imisemi ze silniční dopravy. Plochy navržené pro bydlení, 

by měly být plynofikovány a jejich realizací by nemělo docházet ke zhoršování kvality ovzduší. 

 Při ostatní činnosti v území (např. při umisťování nových provozoven) musí být v navazujících 

správních řízeních zajištěna a učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke zvyšování emisní 

zátěže v území. 

2. Vlivy dopravy 

Zastavěným územím obce prochází pouze silnice III. třídy, která je zdrojem zátěže ze silniční do-

pravy. Výhledově by měly být negativní vlivy dopravy (emise, hluk) eliminovány formou stavebních a 

dispozičních opatření v rámci jednotlivých objektů situovaných podél silnice. 
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3. Hluk 

a) Dopravní zátěž 

Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky celostátního sčítání dopravy v České repu-

blice z roku 2010, které provádělo Ředitelství silnici a dálnic České republiky, a to na silnici III/490 

16 (sčítací stanoviště 6 – 5179). 

Pro přepočet na sledovaný rok 2030 byly použity přepočtové koeficienty z TP 225 „Prognóza 

intenzit automobilové dopravy“ (MD ČR, 2012) – LV = 1,46, TV = 1,04. 

 

Tab. B.1. Roční průměrná denní intenzita za 24 hod. (RPDI) 

silnice stanoviště Rok T O M S nd nn 

II/490 16 6-5179 
2010 256 1 658 30 1 944   

2030 266 2 421 44 2 731 159 24 

 

Tab. B.2. Použité symboly v tab. B.1. 

T Těžká motorová vozidla a přívěsy S Součet všech motorových vozidel a přívěsů za 24 hod. 

O Osobní a dodávkové automobily Nd Průměrná denní hodinová intenzita (06 - 22 hod.) 

M Jednostopá motorová vozidla na Průměrná noční hodinová intenzita (22-06 hod.) 

 

b) Výpočet hluku z dopravy 

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou 

stanoveny tímto předpisem. Hodnota hluku ve venkovním prostoru se vyjadřuje ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním 

prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční 

dobu a místo podle přílohy č. 6 k předpisu. 

Denní doba  

 pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru .................................  +5 dB 

 v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah  ......................  +10 dB 

 "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací  .....................................................................  +20 dB 

Noční doba  

 noční doba  ..............................................................................................................................  -10 dB 

 pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru  ................................  +5 dB 

 v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah   .....................  +10 dB 

 "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací  .....................................................................  +20 dB 

 

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování 

sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění 

z r. 1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu 1995. Na zá-

kladě této směrnice byl zpracován výpočtový postup HLUK+, který umožňuje modelovat na počítači 

hlukovou situaci, počítat hladiny hluku v jednotlivých bodech a vykreslovat izofony hluku v zadaných 

výškách při detailním postupu.  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq pro budovy bydlení, stanovená podle Nařízení 

vlády ČR č. 272/2011 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací", ze silniční 

dopravy je pro řešené území podél silnic III. třídy: 

 denní doba (06 - 22 hod)  ........................................................ 60 db(A) 

 noční doba (22 - 06 hod)   ....................................................... 50 db(A) 
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Pro výpočet hluku ze silniční dopravy se použije výpočtová rychlost 50 km/hod. Hluk je počítán v 

zastavěném území pro pohltivý terén a rok 2030. 

 

Tab. B.3. Hluk ze silniční dopravy 

 d 

Úsek Doba Sklon n F1 F2 F3 X Y 50 60 

III/490 16 
den < 4 159 1,6 1,21 1 308 64,9 - 10,0 

noc < 4 24 1,6 1,21 1 47 56,7 11,5 - 

III/490 16 
den < 2 159 1,6 1,06 1 270 64,3 - 9,7 

noc < 2 24 1,6 1,06 1 41 56,1 11,0 - 

 

Tab. B.4. Použité symboly k tabulce č. B.3 

F1 
Faktor vlivu rychlosti dopravního proudu a % podílu 

nákladních vozů 
Y 

Hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy 

vozovky 

F2 Faktor vlivu podélného sklonu nivelety komunikace n Průměrná hodinová intenzita (den, noc) 

F3 Faktor vlivu povrchu vozovky d50/60 Hranice území, v němž LAeg > 50/60 dB (A) 

X Výpočtová veličina LAeg Ekvivalentní hladina hluku 

 

Na základě provedeného výpočtu lze konstatovat, že pouze část stávající obytné zástavby podél 

silnice III/490 16 je zasažena nadlimitním hlukem. 

c) Vyhodnocení a závěry 

Vlastní dopravní hybností navržené obytné zástavby nedojde k výraznému zvýšení hlukové zátěže 

v území. Při provozování vlastní výrobní činnosti ve stávajících výrobních plochách musí být učiněna 

taková opatření, aby nedocházelo ke zvyšování hluku v území a překračování maximální přípustné 

hladiny hluku. 

 

d) Ochrana přírody a krajiny 

1. Ochrana a tvorba přírody a krajiny  

V řešení územního plánu jsou plně respektovány limity vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny (ochrana vodních toků a ploch, územní systém ekologické stability krajiny - 

ÚSES), zákona o ochraně životního prostředí a dalších zákonných předpisů.  

V řešení územního plánu byly aktualizovány a revidovány prvky územního systému ekologické 

stability (ÚSES) vymezené v předešlých územně plánovacích dokumentacích. Je navrženo integrální 

provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající segmenty zeleně, prvky ÚSES. 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 území. Realizace navržených opatření by měla 

mít i kladný vliv na krajinný ráz. Je navržena změna měřítka struktury krajinné mozaiky, zvýšení di-

verzifikace agrocenóz, zvýšení ochrany proti vodní i větrné erozi, apod. Vzhledem k tomu, že se navr-

žené řešení dotýká zejména nezastavěné části řešeného území, bude mít pozitivní vliv na vytváření 

příznivého životního prostředí včetně zvyšování jeho kvality, a současně nijak negativně neovlivní 

hospodářský ani sociální rozvoj. Podrobný popis řešení ochrany přírody a krajiny je uveden v kapitole 

5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části Územního plánu. 
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2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

a) Základní východiska a širší vztahy  

Základním podkladem pro tvorbu ÚSES v zájmovém území byl ÚTP nadregionální a regionální 

ÚSES ČR (Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno, 1996), který byl později zpřesněn 

v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK).  

Západně od řešeného území obce Žeranovice probíhá v široké nivě řeky Moravy hlavní nadregio-

nální osa Pomoraví, zde reprezentovaná dvěma nadregionálními biokoridory (NRBK) K 142 – Chro-

pyňský luh – Soutok s vloženými biocentry Chropyňský luh, Filena, Pod Dubovou, … a východně od 

řešeného území další trasa nadregionálního biokoridoru 152 – Kostelecké polesí – Hluboček s vlože-

nými biocentry: … Lipina, Lukoveček, Hřeben, …. Jižně, dále od řešeného území, probíhá po hřebenu 

Mladcovské vrchoviny ve směru západ - východ trasa regionálních biokoridorů, vycházející z 

Pomoravní nivy, která spojuje biocentra regionálního významu (RBC) Tlumačovský les - Hrabůvka 

(RK 1585); Hrabůvka- Hřeben (RK 1586); Hřeben - U Osílka (RK 1587). U Fryštácké přehrady se 

trasa rozdvojuje. Severním směrem pokračuje trasa regionálních biokoridoru, která přechází v nivě 

Lukovského potoka po východním okraji Fryštácké brázdy a propojuje RBC U Osílka s RBC Velá. 

Odtud pokračuje severním směrem k RBC Solisko. Tato trasa reprezentuje normální hydrickou řadu. 

U RBC Hrabůvka dochází ke křížení dvou tras regionálních biokoridorů. Jednou z nich jsou již výše 

uvedené RK 1585 a RK 1586. Jižně z RBC Hrabůvka vybíhá RK 1582 (Hrabůvka - Prusinky), severně 

potom RK 1581 (Hrabůvka – Na skále) a RK 1580 (Na skále - Lipina]). Obě poslední uvedená 

regionální biocentra jsou chybějící, se stávajícím základem. Z RBC Lipina pokračuje trasa RBK 1542 

(Ochozy - Lipina).  

Ze ZÚR ZK vyplynul pro řešené území obce Žeranovice požadavek na zpřesnění a zapracování 

dílčího úseku trasy regionálního biokoridoru RBK 1580 (Na skále - Lipina) do Územního plánu 

Žeranovice. 

 

b) Návrh lokálního územního systému ekologické stability 

1. Vstupní podklady 

Na výše uvedený regionální ÚSES hierarchicky navazuje lokální ÚSES, který má v celém systému 

ekologické stability specifické postavení. Stabilizačním působením biocenter, biokoridorů a interakč-

ních prvků na okolní ekologicky méně stabilní území zabezpečuje provázanost a funkčnost celého 

ÚSES. Tato síť ekologicky stabilizujících segmentů krajiny je základním kamenem vyšších systémů a 

zároveň plní i funkci genetické zásobárny ke spontánnímu uchovávání regionálního genofondu volně 

žijících organismů. V r. 1995 byl zpracován Generel lokálního ÚSES okresu Kroměříž v k.ú. Třebě-

tice, Kurovice, Ludslavice, Míškovice, Lechotice, Žeranovice, Zahnašovice, Martinice, Přílepy a Horní 

Lapač (Dujka et Arvita Zlín, 10/1995). Toto řešení bylo podkladem pro později zpracovaný ÚTP 

Zpřesnění a sjednocení ÚSES Zlínského kraje – generel ÚSES okresu Kroměříž (2005). Výsledná kon-

cepce řešení vychází z výše uvedeného ÚTP, stávajících aktualizovaných přírodních aktivit v území, 

minimálních požadovaných parametrů, předpokládaných směrů propojení s ÚSES vyšších řádů a 

dalších územních daností.  

 

2. Navržené řešení 

a) Regionální ÚSES 

 V severozápadní části řešeného území vymezen dílčí úsek trasy regionálního biokoridoru RBK 

1580, který v širších souvislostech propojuje RBC 123 Na Skále a RBC 124 Lipina. 

 Pro založení nebo doplnění chybějících segmentů regionálního biokoridoru RK 1580 byly navr-

ženy plochy krajinné zeleně (K) 39 – 44, 71 a 72. 

 Návrh vymezené trasy regionálního biokoridoru RBK 1580 vychází z aktuální verze ZÚR ZK. 

V rámci trasy regionálního biokoridoru RBK 1580 jsou v řešeném území vložena 3 lokální bio-

centra: Doubravy, U Větřáku a Pod kopcem. 



ÚZEMNÍ PLÁN ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

83 

b) Lokální ÚSES 

 Lokální ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory nivního, lesního a kombinovaného typu. Označení 

lokálních biocenter vychází z místních názvů, číslování lokálních biokoridorů vychází ze 

samostatné číselné řady. 

 Pro založení nebo doplnění chybějících segmentů lokálních biokoridorů byly navrženy plochy 

krajinné zeleně (K) 45 – 54. 

 Pro pásy liniové zeleně s protierozní a krajinotvornou funkcí, které budou současně plnit i funkci 

interakčních prvků, jsou navrženy plochy 55 – 62. 

c) Interakční prvky 

 Pro posílení kostry ekologické stability jsou navrženy liniové interakční prvky krajinné zeleně. 

Jedná se především o doplnění a propojení současných prvků a ploch krajinné zeleně a měly by mít 

zejména protierozní a krajinotvorný charakter. 

 Pro pásy liniové zeleně s protierozní a krajinotvornou funkcí, které budou současně plnit i funkci 

interakčních prvků, jsou navrženy plochy 55 – 62. 
 

3. Odůvodnění navrženého řešení 

 Trasy ÚSES jsou vedeny v souladu s oborovými dokumenty, migračními trasami bioty a skuteč-

ným 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. 

 ÚSES je dle segmentů charakterizován jako existující a chybějící. Chybějící segmenty ÚSES je 

z důvodu funkčnosti nutné doplnit výsadbami dřevin dle příslušného STG. 

 Výrazný limit v migraci bude tvořit dálnice II. třídy D49, která je navržena severovýchodně od 

obce. Trasa komunikace bude přímo ovlivňovat trasu RBK 1580 (konkrétně segment Pod Kopcem 

– Díly, který zahrnuje pramennou oblast Ludslávky) a LBK 4 (průchod pod komunikací při vodoteči 

Židelná). V rámci přípravy stavby bude v obou případech nezbytné zachovat dostatečný průchod 

pod tělesem komunikace. 

 Oproti podkladům je při katastrální hranici s k.ú. Zahnašovice nově doplněn lokální biokoridor 

LBK1. Krátký segment kontrastního lokálního biokoridoru (170 m) propojuje regionálně významný 

RBK 1580 s trasou lokálního ÚSES vodního/nivního charakteru. Dále je upřesněn lokální biokori-

dor LBK 3, jehož trasování je přisunuto blíže k obci. Důvodem je zvýšení izolační funkce od bu-

doucích negativních vlivů plánované dálnice II. třídy D49. 

 U segmentu RBK 1580 U Větřáku – Pod Kopcem dochází k překročení maximální délky bioko-

ridoru. Důvodem překročení je vhodnost umístění koncových lokálních biocenter. 

 U všech prvků ÚSES dochází k úpravě jejich velikosti a tvaru na základě parcelace KN a stavu 

v terénu. Části ÚSES trasovaných na PUPFL lze charakterizovat jako existující, při obnově porostů 

je třeba dodržovat přirozenou druhovou skladbu sadebního materiálu. V případě vhodných a kva-

litních segmentů mateřského porostu je vhodné využít přirozenou obnovu porostu. 

 Návaznost prvků ÚSES na sousední k.ú. je dodržena. U biocenter a biokoridorů přecházejících na 

sousedící k.ú. je nutné v dalším stupni řešení zajistit provázanost. Koordinace ÚSES na sousední 

katastrální území jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. B.5. Koordinace ÚSES na sousední katastrální území 

Navazující k.ú. Biocentra ke koordinaci Biokoridory ke koordinaci 

Lukoveček - LBK 4   

Dolní Ves - LBK 4   

Horní Lapač - RBK 1580 segm. Pod Kopcem - Díly 

Lechotice - RBK 1580 segm. Vinohrádky – Doubravy, LBK 6 

Martinice u Holešova LBC U Lechotské RBK 1580 segm. Pod Kopcem – Díly, LBK 2 

Racková LBC U Rovní, LBC Lipina LBK 6 

Zahnašovice LBC U Lechotské - 
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Tab. B.6. Přehled vymezených biocenter 

Označení prvku ÚSES Funkčnost 
Cílová 

výměra 
Aktuální stav Návrh opatření 

LBC 

Doubravy 
chybějící 3,47 ha orná půda 

Založit biocentrum výsadbami dle 

příslušného STG. 

LBC 

Lipina 
existující  lesní porosty 

Při obnově lesních porostů nahrazení 

geograficky nepůvodních dřevin 

dřevinami původními. U vyhovu-

jících segmentů porostů je vhodné 

použití přirozené obnovy porostů. 

LBC 

Pod kopcem 
chybějící 3,19 ha orná půda 

Založit biocentrum výsadbami dle 

příslušného STG. 

LBC 

U Lechotské 
chybějící 0,24 ha * 

orná půda, vodoteč 

Ludslávka 

Založit biocentrum výsadbami dle 

příslušného STG. 

LBC 

U Rovní 

částečně 

existující 
2,04 ha * 

břehové porosty 

Židelné, orná půda, 

krajinná zeleň 

Doplnit biocentrum výsadbami dle 

příslušného STG. 

LBC 

U Větřáku 
chybějící 3,40 ha orná půda 

Založit biocentrum výsadbami dle 

příslušného STG. 

* Uvedená výměra je v rámci řešeného území 

 

Tab. B.7. Přehled vymezených biokoridorů 

Označení prvku ÚSES Funkčnost 
Cílová 

délka 
Aktuální stav Návrh opatření 

RBK 1580 segm. 

Vinohrádky – 

Doubravy 

částečně 

existující 
430 m * 

orná půda, 

krajinná zeleň 

Doplnit biokoridor výsadbami dle 

příslušného STG. 

RBK 1580 segm. 

Doubravy –  

U Větřáku 

chybějící 500 m orná půda 
Založit biokoridor výsadbami dle 

příslušného STG. 

RBK 1580 segm. 

U Větřáku  

– Pod kopcem 

chybějící 800 m orná půda 
Založit biokoridor výsadbami dle 

příslušného STG. 

RBK 1580 segm. 

Pod kopcem – Díly 
chybějící 350 m 

orná půda, vodoteč 

Ludslávka 

Založit biokoridor výsadbami dle 

příslušného STG. 

LBK 1 chybějící 410 m * orná půda 
Založit biokoridor výsadbami dle 

příslušného STG. 

LBK 2 
částečně 

existující 
1420 m 

orná půda, vodoteč 

Ludslávka, její 

prameniště s 

polním lesíkem 

Doplnit biokoridor výsadbami dle 

příslušného STG. 

LBK 3 chybějící 1410 m orná půda 
Založit biokoridor výsadbami dle 

příslušného STG. 

LBK 4 existující 690 m * 

vodoteč Židelná se 

svými břehovými 

porosty 

Při obnově břehových porostů 

přizpůsobit druhovou skladbu danému 

STG. Vhodné použít přirozenou 

obnovu. 
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Tab. B.7. Přehled vymezených biokoridorů – pokr. 

Označení prvku ÚSES Funkčnost 
Cílová 

délka 
Aktuální stav Návrh opatření 

LBK 5 
částečně 

existující 
1240 m 

vodoteč Židelná se 

svými břehovými 

porosty, průchod 

zastavěným 

územím 

Doplnit biokoridor výsadbami dle 

příslušného STG. 

LBK 6 existující 510 m * 

vodoteč Židelná se 

svými břehovými 

porosty 

Doplnit biokoridor výsadbami dle 

příslušného STG. 

* Uvedená délka je v rámci řešeného území 

 

3. Krajinný ráz  

a) Charakter řešeného území  

Řešené území se nachází na rozhraní mezi úrodnou Hanou a mírně zvlněnou pahorkatinou 

Fryštácké brázdy. Jedná se o starou sídelní oblast, osídlení v lokalitě je doloženo z neolitu. Zájmové 

území je tvořeno intenzivní zemědělskou krajinou s vysokým stupněm zornění. Lesní porosty se 

zachovaly pouze na strmých, špatně obhospodařovatelných svazích. V těsné vazbě na sídlo je krajinná 

mozaika rozdrobená a bližší přirozenému stavu. 

b) Současný (výchozí) stav krajiny 

Žeranovice byly vždy obcí zemědělskou, o čemž svědčí sídlení struktura obce, architektura původ-

ních zemědělských usedlostí a náznak parcelní kresby v extravilánu. Struktura pěstovaných plodin 

byla dříve mnohem pestřejší než dnes a zahrnovala např. proso, čočku, hrách, konopí a len. V zázemí 

sídla i v krajině se vyskytovaly sady i ovocné stromy. V klimaticky příznivějších periodách se v území 

mohly vyskytovat i vinohrady, byť je toto málo pravděpodobné vzhledem k absenci pomístních názvů 

vztahujícím se k vinohradnictví.
31

 Méně úrodná půda byla využívána jako pastviska. Krajina byla prot-

kána četnými drobnými vodotečemi, příkopy, svodnicemi a rybníčky. Nejvýznamnějšími vodními 

toky byly vždy Žeranovka a vodnatější Židelná, na níž byl postaven mlýn (pod „Dolním Prosu-

chovem“). 

V současné době představuje zájmové území intenzivní vyprázdněnou zemědělskou krajinu s velmi 

nízkou ekologickou stabilitou (KES = 0,17), což odpovídá území s maximálním narušení přírodních 

struktur, kde základní ekologické funkce musí být nahrazovány technickými zásahy. Hlavním důvo-

dem je vysoké zornění půdního fondu, které činí 78,1 % . V řešeném území je malý, avšak ne zaned-

batelný podíl zahrad a travních porostů (celkem 8,7 %). Tyto plochy jsou především ve vazbě na 

samotné sídlo a zejména ve východní polovině obce tvoří přirozený lem zástavby při přechodu ze sídla 

do volné krajiny. Kvalita zemědělské půdy je zde velmi vysoká, přínosem je také malá svažitost území 

zejména v severní a západní části katastru, přestože zde hrozí především větrná eroze půdy. Svážnější 

jižní a východní polovina je náchylnější k vodní erozi a citlivější na způsob obhospodařování. Výnosy 

zemědělských plodin jsou podmíněny vysokými energetickými vklady do půdy, produkční potenciál 

zemědělské půdy je přes stanovištní limity vysoký. 

Z mimoprodukčních funkcí je významná ekologická stabilita krajiny, biodiverzita a rovnováha 

jednotlivých ekosystémů. Vzhledem k dominanci agrárních systémů v krajině je tento potenciál velmi 

oslabený, což se projevuje vodní i větrnou erozí a narušeným vodním režimem. Schopnost autoregu-

lačních procesů v krajině je tak velmi malá, přírodě blízké ekosystémy (les, voda), tvoří pouhých 5,9 

% z celkové výměry. Ekologická stabilita v území je různá, nejvíce stabilní je jihovýchodní kvadrant 

                                                           
31

 Pomístní jména „Vinohrady“, „Vinohrádky“ apod. se nicméně nacházejí v sousedních katastrech obcí 

Martinice, Lechotice či Přílepy. 
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území ve vazbě na potok Židelná a lesní plochy pod Hrádkem. Naopak západní polovina je tvořena 

téměř výhradně plochami orné půdy, rozčleněnými pouze několika polními cestami bez doprovodné 

liniové zeleně. Narušená krajina pak poskytuje i menší možnosti jejího rekreačního využití. 

 

c) Vyhodnocení krajinného rázu řešeného území 

1. Přírodní charakteristiky 

 intenzivní zemědělská krajina v plošině až mírně zvlněné pahorkatině 

 pestrý krajinný prostor, charakterizovaný střídáním více typů biochor 

 segmenty zvláště chráněné zemědělské půdy 

 nedostatek krajinné zeleně v agrární krajině  

 sady a zahrady obklopující sídlo 

 plochy lesa s nepůvodní dřevinnou skladbou a nevyhovujícími ekologickými podmínkami 

 ohrožení orné půdy vodní i větrnou erozí 

 vodní toky s minimem břehových porostů 

 drobné vodní plochy 

2. Kulturně historické charakteristiky 

 půdorysné uspořádání obce – návesní a ulicová zástavba 

 dochované neporušené dominanty – zámeček, kostel sv. Vavřince 

 dochované prvky původní socioekonomické struktury – hospodářský dvůr, vodní mlýn, větrný 

mlýn 

 samoty Bedňárna a Větřák 

 dochovaná plužina pruhových polí v návaznosti na sídlo 

 obnovené sady v návaznosti na sídlo 

 kamenné kříže při cestách v polích 

 kaplička sv. Jana u farmy zemědělské výroby 

 socha sv. Josefa s erbem na podstavci na jihozápadním okraji obce 

 archeologicky významná lokalita – Hrádek 

 hrubá velkoplošná mozaika – makrostruktury polí  

 vysoký stupeň zornění 

 v rámci zastavěného území obce jemnější struktura zahrad a ovocných sadů 

3. Estetické (percepční) charakteristiky 

 polootevřená krajinná scéna  

 četné dálkové pohledy do krajiny 

 převážně vyrovnaná hladina zástavby  

 prstenec zeleně kolem sídla 

 významný podíl zahrad, sadů a nezastavěných ploch v sídlu 

 hrubá krajinná mozaika s ostrými hranami 

 krajinná dominanta – věž kostela sv. Vavřince 

 pohledově exponovaný hřbet Hrádku se stožárem přenosové stanice 

 esteticky cenný prvek zalesněného svahu nad mlýnem 

 pozůstatky původní zástavby v jádru obce 

4. Souhrnné vyhodnocení krajinného rázu 

Zájmové území je součástí krajinného celku Holešov. Krajinný prostor Žeranovicko představuje 

intenzivní polní krajinu s  narušeným vodním režimem a nízkým zastoupením krajinotvorné zeleně. 

Krajinná scéna je polootevřená, přehledná, s exponovanými krajinnými horizonty.  
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Současný stav krajiny není vyhovující, zejména z důvodu vysoké intenzifikace zemědělské velko-

výroby, která přesahuje dané stanovištním podmínky. Ekologická nestabilita se projevuje vodní a 

větrnou erozí, zapříčiněnou zejména nadměrnou délkou svahu na orné půdě. Nízká je i retenční kapa-

cita krajiny, krajina je vysušená. Krajinářsky i ekologicky příznivé typy společenstev jako je les, travní 

porost, vodní a mokřadní plochy, krajinná zeleň jsou zastoupeny pouze v nevýznamné míře. 

 

d) Návrh koncepce uspořádání krajiny 

1. Cílové charakteristiky krajiny 

a) Výchozí požadavky 

Celé řešené území náleží dle ZÚR ZK do krajinného celku 2. Holešovsko a krajinného prostoru: 

2.5. Žeranovicko. Cílovou charakteristikou Krajinného celku Holešovsko je Krajina intenzivní země-

dělská, charakterizovaná jako rovinatá oblast až plochá pahorkatina na spraších s intenzivním země-

dělstvím zaměřeným především na obilnářství. Pro cílovou charakteristiku Krajiny intenzivní země-

dělské stanovují ZÚR ZK tyto zásady pro využívání: 

 dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu 

 respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel 

 nepotlačovat historické dominanty v pohledově exponovaných příměstských prostorech 

 omezovat rozšiřování „green fields“ ve prospěch adaptace územních rezerv v intravilánech obcí 

 dbát na rozptýlenou dřevinnou vegetaci v krajině a na parkové úpravy v intravilánech obcí 

b) Vyhodnocení splnění požadavků pro cílovou charakteristiku krajiny 

Navržené řešení koncepce uspořádání krajiny: 

 respektuje historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídla 

 nepotlačuje historické dominanty v pohledově exponovaných prostorech 

 vytváří podmínky pro rozšíření ploch liniové a rozptýlené dřevinné vegetace v krajině, respektuje 

stávající plochy veřejné zeleně v zastavěné části sídla 

Navržené řešení také preferuje dostavbu nezastavěných proluk v zastavěném území, respektuje 

zásadu racionální redukce rozvoje sídla mimo zastavěné území a vytváří dostatečné podmínky pro 

ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu. Navržené řešení umožňuje vytváření 

příznivého životní prostředí včetně zvyšování jeho kvality a současně nijak negativně neovlivňuje 

hospodářský ani sociální rozvoj. 

 

2. Návrh řešení koncepce uspořádání krajiny 

a) Cílový stav krajiny 

Cílový stav je zachování intenzivní produkční zemědělské krajiny a posílení a podpora jejích 

mimoprodukčních funkcí. V otevřené polní krajině jsou navrženy změny ve využití území, které 

podpoří její ekologickou stability (plochy ÚSES – biocentra, biokoridory, interakční prvky), doplní 

chybějící zelenou infrastrukturu, zvýší retenci vody v krajině, ochranu před vodní a větrnou erozí a 

další žádoucí změny. 

Realizací níže popsaných souborů opatření, které jsou vyznačeny ve výkresu B.2.6. Koncepce 

uspořádání krajiny grafické části Odůvodnění, bude dosaženo zvýšení ekologické stability území, 

zlepšení kvality vodního prostředí a posílení autoregulačních procesů v krajině. 

b) Soubor opatření k udržitelnému hospodaření v krajině 

Řešené území se vyznačuje dominantním zastoupením orné půdy. Je proto třeba důsledně mini-

malizovat erozní ohrožení půdy a zvýšit diverzitu využití území. Jsou navržena tato opatření: 
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 rozdělení nadměrných bloků orné půdy  

 výsadba liniové zeleně  

 uplatnění zásad správné zemědělské praxe a šetrných technologií. 

c) Soubor opatření k revitalizaci krajiny 

Účelem navrženého souboru opatření je náprava současného nevyhovujícího stavu v oblasti ekolo-

gické stability území, vodního režimu krajiny a ochrany před povodněmi. Jsou navržena tato opatření: 

 realizace navržených (chybějících) prvků ÚSES 

 systém krajinné zeleně zvyšující retenci vody v krajině  

 limitovaná intenzifikace zemědělské výroby a její přizpůsobení stanovištním podmínkám 

d) Soubor opatření k ochraně a obnově krajinného rázu 

Tato opatření směřují k nahrazení stávající ekologicky nestabilní polní krajiny relativně harmo-

nickou kulturní krajinou při zachování její produkční funkce a zachování stávajících přírodních a 

kulturně – historických hodnot. Jsou navržena tato opatření: 

 ochrana a rozšíření zeleně rostoucí mimo les  

 ochrana významných krajinných prvků 

 ochrana horizontů před umísťováním staveb, které by svou výškou či objemem narušily průběh 

horizontů 

 zachovat prstenec zeleně kolem sídla (segmenty historické plužiny) 

 respektovat vnější obraz sídla a symboliku kulturně-historických prvků. 

 provázat systém sídelní a krajinné zeleně 

Soubory opatření jsou navzájem propojeny a většinou mají multifunkční charakter. Navržená 

jednotlivá opatření je možno realizovat postupně, ale žádoucí konečné mozaiky krajiny lze dosáhnout 

až realizací všech dílčích opatření. 

 

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

lesa (PUPFL) 

Realizací (zastavěním) ploch navržených územním plánem dojde k záborům vysokobonitního 

zemědělského půdního fondu (ZPF), protože více než 90 % veškerých pozemků v řešeném území je 

zařazeno do I. a II. třídy ochrany ZPF. Návrhem územního plánu je požadován zábor PUPFL. Podrob-

né zdůvodnění záborů půdního fondu je uvedeno v kapitole 4, podkapitole 4.4. Vyhodnocení předpo-

kládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce 

lesa této textové části Odůvodnění.  

V případě, že by požadované zábory půdního fondu byly zásadně zmenšeny, mohlo by v řešeném 

území dojít k útlumu nebo stagnaci rozvoje. Tím by nebyly naplněny požadavky na vyvážený udrži-

telný rozvoj, kdy by bylo preferováno zachování podmínek pro příznivě životní prostředí (ochrana 

nejprodukčnějších půd) na úkor hospodářského (výroba) a sociálního (bydlení, občanská vybavenost, 

zaměstnanost ad.) rozvoje.  

f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Navržené řešení vyvolává požadavky na novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Navržená technická infrastruktura (zásobování vodou, odkanalizování, zásobování energiemi, likvi-

dace odpadů) vychází z navrženého koncepčního rozvoje řešeného území a navazuje na stávající nebo 

již dříve navržené sítě technického vybavení. Navržená trasa dálnice II. třídy D49 vychází z poža-

davku ZÚR ZK. Do územního plánu byla rovněž zapracována navržená protipovodňová ochrana 

území v nivních částech řešeného území. Bez rozvoje dopravní a technické infrastruktury nelze 

uvažovat o hospodářském a sociálním rozvoji. Největší dopad na životní prostředí (zábory ZPF) bude 

mít realizace nadřazené dopravní infrastruktury, jíž je navržená trasa dálnice II. třídy D49. Realizace 
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navržené dopravní infrastruktury ale nebude mít žádný přímý vliv na eliminaci negativních účinků z 

dopravy v zastavěném území obce Žeranovice. 

g) Sociodemografické podmínky 

Pro rozvoj obce Žeranovice lze predikovat nejméně tři možné scénáře jejího budoucího vývoje. 

Stagnační, tzn., že nebude rozšiřováno stávající zastavěné území. Bude probíhat pouze intenzifikace 

stávajícího zastavěného území formou přestaveb a dostaveb. Tento scénář ale bude závislý na intenzitě 

majetkoprávních změn, tj. ochotě prodávat stávající domy a pozemky. Další variantou je zastavení 

nárůstu počtu obyvatel a jeho pozvolný pokles, a to zejména v důsledku nemožnosti nové výstavby 

potenciálními místními stavebníky, kteří nebudou mít možnost výstavby v obci jednak z důvodu 

neexistence volných nezastavěných pozemků, jednak z důvodu nemožnosti odkoupení stávajících, 

majetkoprávně nedostupných ploch nebo objektů. Tito stavebníci budou následně odcházet z obce, 

tam kde tyto podmínky budou vytvořeny. Optimální variantou je udržitelný rozvoj, který bude mít pro 

růstový, plánovitě koordinovaný charakter, kdy bude v předstihu realizována potřebná dopravní a 

technická infrastruktura. Současně ale musí dojít také ke zkvalitnění základní občanské vybavenosti 

zajišťující odpovídající standardy bydlení. Navržené řešení naplňuje požadavky na zajištění udrži-

telného rozvoje území, protože vytváří dobré předpoklady pro zachování, obnovu a rozvíjení přízni-

vého životního prostředí (ochrana životního prostředí, ochrana přírody, krajiny a krajinného rázu, 

optimalizuje nároky na zábory půdního fondu) a současně vytváří podmínky pro pozitivní demogra-

fický vývoj (nárůst počtu obyvatel), zlepšování a rozvoj mimopracovních aktivit, zvyšování zaměst-

nanosti a hospodářský rozvoj obce. 

h) Bydlení  

Křivka vývoje počtu obyvatel v Žeranovicích měla dle sčítání obyvatel v období let 1961 – 2001 

kolísavý charakter. V poslední sledované dekádě 2001 – 2011 došlo k mírné stagnaci počtu obyvatel. 

Počátkem r. 2015 zde žilo 766 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel bude záviset jednak na věkové struk-

tuře obyvatelstva (přirozená obměna), ale také na migračních tendencích, kdy je žádoucí imigrace do 

sídla. Důležitou roli zde bude mít přirozený pohyb obyvatelstva, prioritně reprezentovaný dojížďkou 

za prací. S tím bezprostředně souvisí nároky na bydlení a odpovídající občanské vybavení. Aktivní 

bilance stěhování obyvatelstva bude klíčovou pro další nárůst obyvatelstva. Proto byly v řešeném 

území navrženy dostatečně dimenzované plochy pro bydlení. Jako optimální cílová velikost Žeranovic 

je uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 800 obyvatel. 

i) Rekreace 

V řešeném území nejsou vhodné podmínky pro pobytovou rekreaci. Některé domy, které nejsou 

trvale obydlené, jsou občasně využívány pro rekreaci. V územním plánu nejsou navrženy žádné nové 

plochy pro rekreaci. Navržené řešení nebude mít žádný vliv na udržitelný rozvoj.  

j) Hospodářské podmínky 

Zemědělskou půdu v katastru obce Žeranovice z velké části obhospodařuje společnost MARTI-

NICE, a.s. Na severním okraji se nachází pouze částečně využívaný areál bývalé zemědělské farmy, 

na něž navazuje areál bývalého hospodářského dvora, kde je umístěno několik menších živnostem-

ských provozoven. Na západním okraji obce se nachází areál firem Janál, východně od zámku je 

provozováno zahradnictví. Kromě výše uvedených výrobních zařízení se v obci nachází rovněž 

několik menších živnostenských provozoven. Všechny areály jsou stabilizované. 

Územní plán stabilizuje stávající výrobní areály. Vzhledem k tomu, že se v těchto areálech nachá-

zejí ještě některé volné plochy, je možné uvažovat s jejich intenzifikací. Nejsou navrženy žádné nové 

plochy pro výrobu. Případná intenzifikace stávajících výrobních ploch, může mít pozitivní vliv na 

zvyšování ekonomického potenciálu v Žeranovicích. Pokud by došlo k podstatnému zvýšení zaměst-

nanosti, měla by tato skutečnost pozitivní vliv také na demografický a sociální rozvoj.  
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3.5.12. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 

využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

 V řešeném území obce Žeranovice jsou vymezeny tři plochy územních rezerv (plochy 26, 27, 28), 

určené pro individuální bydlení.  

 S ohledem na prognózu demografického vývoje (podrobně niž níže následující oddíl 3.6.3) nemo-

hly být uvedené plochy vymezeny jako plochy návrhové, neboť jejich návrh by nebyl odůvodni-

telný ve smyslu ust. § 18 odst. 4 platného stavebního zákona. 

 V takto vymezených plochách územních rezerv jsou zakázány takové změny v území, které by 

mohly budoucí stanovené využití, tj. vlastní realizaci vymezené plochy, podstatně ztížit nebo zcela 

či částečně znemožnit. 

 Jako podmínka pro prověření možného budoucího využití je stanovena lhůta, že nejpozději do 4 let 

od vydání územního plánu musí být prověřena a posouzena opodstatněnost vymezení územních 

rezerv. V rámci prověření musí být rovněž stanoveno, zda budou vymezené plochy územních 

rezerv navrženy jako nové zastavitelné plochy, nebo budou navrženy k vypuštění z řešení územ-

ního plánu, případně zda budou ponechány jako rezervy. Uvedený časový interval je stanoven jako 

maximálně možný, tj. maximálně do 4 let, přičemž k prověření může dojít kdykoli před jejím uply-

nutím, tj. např. již po jednom nebo dvou letech po vydání územního plánu. Stanovená lhůta 4 let 

však nesmí být překročena. Časový interval „do 4 let“ je odvozen z ust. § 55 odst. 1 platného sta-

vebního zákona, který se zabývá vyhodnocováním územního plánu a jeho změn, kde se mj. uvádí 

že: „Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté 

pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období“. 

 V podmínkách pro prověření budoucího využití ploch územních rezerv není uveden procesní způ-

sob jejího prověření (např. zpráva o uplatňování územního plánu, změna územního plánu, územní 

studie). 

Tab. B.8. Přehled vymezených ploch územních rezerv  

Poř. č. 
Ozn. 

plochy 

Plocha 

(ha) 

Druh plochy s rozdílným způsobem využití 

(index označení plochy) 

1 26 1,3165 Plochy individuálního bydlení (BI) 

2 27 1,5367 Plochy individuálního bydlení (BI) 

3 28 1,2673 Plochy individuálního bydlení (BI) 

 Celkem 4,1205  

 

3.6. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch 

3.6.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s cíli a úkoly stavebního 

zákona 

Jedním z hlavních cílů územního plánování, vyplývajících ze stavebního zákona, je ochrana kra-

jiny, jako podstatné složky prostředí života obyvatel. S ohledem na to územní plánování určuje pod-

mínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území. Zasta-

vitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

 Navržené řešené Územního plánu Žeranovice, které vychází z charakteru sídla, jeho potenciálů a 

potřeb, je spolu s hlavními zásadami prostorového řešení podrobně popsáno v kapitole 2 textové 

části Územního plánu 

 Podrobný popis koncepce uspořádání krajiny je uveden v kapitole 5 textové části Územního plánu a 

také výše v podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. d). 
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3.6.2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s republikovými prioritami 

PÚR 

Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vyjádřených 

v Politice územního rozvoje České republiky vyplývají zejména tyto požadavky:  

 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urba-

nistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 

struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 

jeho historie a tradice.  

Řešení: Navržené řešení ÚP Žeranovice vychází ze stávající struktury osídlení, kterou dále rozvíjí, 

při respektování limitů využití území. 

 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost kom-

plexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsled-

cích zhoršují stav i hodnoty území.  

Řešení: V rámci procesu zpracování ÚP Žeranovice byly objektivizovány a redukovány ty záměry 

na provedení změn v území, které byly v rozporu s výše uvedenými požadavky, např. záměry na 

extenzivní výstavbu na plochách ZPF, v pohledově exponovaných plochách apod. 

 Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 

průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 

(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 

zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. 

Řešení: Je navržena jedna plocha přestavby; v řešení je uplatněn princip účelné arondace jedno-

tlivých funkčních ploch, s cílem eliminace dílčích kolizí mezi jednotlivými funkcemi. 

 Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastruk-

turu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné 

plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.  

Řešení: V řešeném území nejsou stanovena záplavová území; pro eliminaci rizik záplav extra-

vilánovými vodami jsou navrženy jak protipovodňová opatření (poldry), tak systém krajinné zeleně, 

které by měly přispět k retenci, zasakování a zpomalování (retardaci) extravilánových vod. 

 Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 

městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a 

účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Řešení: Je navržena jedna plocha přestavby; v řešeném území se nevyskytují znevýhodněné městské 

části. 

 

3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

a) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení 

1. Obyvatelstvo 

a) Retrospektivní vývoj počtu obyvatel 

Křivka vývoje počtu obyvatel v Žeranovicích měla dle sčítání obyvatel v období let 1961 – 2001 

kolísavý charakter. V úvodních dvou dekádách se počet obyvatel pohybuje okolo 750, podle dvou 

následujících údajů došlo k poklesu o přibližně 60 obyvatel na hodnoty pod 700 obyvateli. Následně 

došlo k opětovnému nárůstu na 748 obyvatel v roce 2001, poslední zaznamenaná dekáda poukazuje 

opět na stagnaci. Výsledky z roku 2011 mohou být ovlivněny změnou evidence počtu obyvatel, kdy 
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došlo k nahrazení místa trvalého bydliště místem obvyklého pobytu. Začátkem r. 2015 zde žilo 766 

obyvatel,
32

 což víceméně potvrzuje stagnační či mírně růstový trend. 

Tab. B.9. Vývoj počtu obyvatel za období let 1961 – 2011 

Rok Počet obyvatel 

1961 763 

1970 749 

1980 687 

1991 676 

2001 748 

2011 730 

 

b) Prognóza vývoje počtu obyvatel 

V následující tabulce je uveden předpokládaný počet obyvatel do r. 2030. Prognóza uvažuje 

stávající dynamiku vývoje počtu obyvatel; přestože v období zvýšené výstavby v důsledku subur-

banizace (cca 2005 – 2010) v obci nedošlo k intenzifikaci výstavby rodinných domů či nárůstu počtu 

obyvatel, k výstavbě nových domů postupně stále dochází nepříliš bouřlivou, ale stabilní formou. 

V horizontu budoucích patnácti let, tj. do roku 2030, pravděpodobně není možné předpokládat nárůst 

výrazněji nad 800 obyvatel, s čímž operuje níže uvedený odhad počtu obyvatel v území. Pro případ 

nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 2 % z celkového 

zvažovaného počtu obyvatel. 

Tab. B.10. Uvažovaný počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 

Rok 2020 2030 

Navrhovaný počet obyvatel 780 800 

Urbanistická rezerva 2 % 16 16 

Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 796 816 

 

2. Bytový fond 

a) Údaje o stávajícím domovním a bytovém fondu 

Zástavba v Žeranovicích je převážně nízkopodlažní, tvořená původními řadově uspořádanými 

zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, pozdější domkářskou zástavbou, novějšími 

rodinnými domky řadovými, izolovanými, případně dvojdomky. Hlavní funkcí je bydlení okrajově 

doplňované chovem drobného hospodářského zvířectva a využíváním užitkových zahrad a záhu-

menků. Následující údaje zobrazují přehled o domovním a bytovém fondu v celém správním území 

obce Žeranovice. Podkladem bylo Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. 

Tab. B.11. Vývoj domovního a bytového fondu za období let 1980 – 2011 

Rok Počet domů Počet bytů 

1980 187 196 

1991 230 212 

2001 243 252 

2011 255 279 

 

Dle SLDB 2011 zde bylo evidováno 18 domů (= 7,1 %) postavených do r. 1919 a 66 domů (= 25,9 

%) postavených v letech 1920 – 1970). Současně byly 2 domy uváděny jako nezpůsobilé k bydlení. 

Z trvale obydlených bytů (240) bylo 19 postaveno do r. 1919 (= 7,9 % ze všech trvale obydlených 

bytů) a 70 bytů bylo postaveno v letech 1920 – 1970 (= 29,2 % ze všech trvale obydlených bytů). 

                                                           
32

 Údaj převzat z dat Českého statistického úřadu (Počet obyvatel v obcích k 1.1. 2015). 
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Z uvedeného vyplývá, že neopominutelným negativním ukazatelem části bytového fondu ve správním 

území obce Žeranovice je jeho stáří a s tím spojená i nižší kvalita. Proto je nutno výhledově uvažovat 

s jeho náhradou za nový bytový fond, a to formou rekonstrukcí stávajících objektů nebo jejich 

demolicí a výstavbou nových domů. Významným problémem je rovněž vysoký počet neobydlených 

domů (33, tj. 12,9 %) i bytů (39, tj. 14 %), jež ve větším měřítku neslouží rekreaci ani nejsou 

nezpůsobilé k bydlení. Následující údaje zobrazují vybrané dostupné údaje o domovním a bytovém 

fondu ve správním území obce Žeranovice dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. 

 

Počet domů celkem .............................................................................................................................. 255 

z toho trvale obydlené .......................................................................................................................... 222 

z toho rodinné domy ............................................................................................................................. 250 

z toho bytové domy .................................................................................................................................. 1 

Počet neobydlených domů  ..................................................................................................................... 33 

z toho slouží k rekreaci ............................................................................................................................. 1 

z toho nezpůsobilý k bydlení .................................................................................................................... 2 

Počet bytů celkem  ............................................................................................................................... 279 

Počet trvale obydlených bytů ............................................................................................................... 240 

Z toho v rodinných domech .................................................................................................................. 235 

Počet neobydlených bytů........................................................................................................................ 39 

Počet bytů dokončených v letech 2001 - 2011
33

 .................................................................................... 34 

Počet bytů dokončených v letech 2010 - 2014
34

 ...................................................................................... 6 

 

Pro účely stanovení navrhovaného počtu obyvatel bylo provedeno srovnání průměrné obložnosti 

bytového fondu
35

 v uplynulých třech dekádách a interpolací byla stanovena prognózovaná obložnost 

(zalidněnost)
36

 do r. 2030 - viz následující tabulky. 

Tab. B.12. Údaje o obložnosti bytového fondu – počet obyvatel/byt v letech 1980 – 2011 

Rok  1980 1991 2001 2011 

Počet obyvatel 687 676 748 730 

Počet trvale obydlených domů 187 206 219 222 

Počet trvale obydlených bytů 196 212 226 240 

Průměrný počet obyvatel/byt 3,51 3,19 3,31 3,04 

 

b) Odhad potřeby bytového fondu 

Tab. B.13. Předpokládaná potřeba bytového fondu v letech 2020 - 2030 

Rok  2020 2030 

Uvažovaný počet obyvatel 780 800 

Odhad průměrného počtu osob/byt 2,90 2,80 

Potřeba bytů v návrhovém období 269 286 

Přirozený úbytek bytového fondu 5
37

 9
38

 

Celková potřeba bytového fondu 274 295 

 

                                                           
33

 Zdroj: Český statistický úřad; in: RURÚ ÚAP SO ORP Holešov (2012)  
34

 Zdroj: Český statistický úřad; in: RURÚ ÚAP SO ORP Holešov (2016)  
35

 Tj. včetně neobydlených domů a bytů, které jsou pro bydlení potenciálně disponibilní. 
36

 Zalidněnost bytu se vymezuje počtem osob, které v bytě bydlí a velikostí tohoto bytu. Při použití stanovených norem lze byty dále členit 

na byty přelidněné, případně nedostatečně zalidněné (nedolidněné), resp. byty neobydlené nebo byty volné. 
37

 0,3 % z počtu bytů ve výchozím roce 2011 za 1 rok = [(279/100) x 0,3] x 6 = 5 bytů/5 let 
38

 0,3 % z počtu bytů ve výchozím roce 2011 za 1 rok = [(279/100) x 0,3] x 10 = 9 bytů/10 let 
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3. Bilance kapacit navrhovaných ploch pro bydlení  

Nové plochy pro bydlení jsou primárně směřovány do proluk ve stávající zástavbě, ale s ohledem 

na stávající poměrně kompaktní charakter zástavby, je nová obytná výstavba směřována zejména na 

její okraje.  

Výpočet uvažovaného minimálního počtu nových rodinných domů v navržených plochách indivi-

duálního bydlení vychází jednak z konkrétního tvaru jednotlivých ploch, struktury okolní zástavby a 

limitování plochy (zejména stávající technickou infrastrukturou), jednak z předpokladu, že průměrná 

velikost budoucích stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů by se měla pohybovat okolo 

1500 m
2
. Hlavními důvody pro stanovení této velikosti stavebního pozemku je jednak snaha o zacho-

vání stávající struktury zástavby, která je zejména na okrajích, kde je směřována většina navržených 

ploch, relativně rozvolněná, jednak potřeba zajištění ekonomické udržitelnosti nové dopravní a 

technické infrastruktury, kterou bude nutno realizovat před zahájením vlastní bytové výstavby. V odů-

vodněných případech, např. při přechodu do volné krajiny, by se mohla blížit i hranici 2000 m
2
. Sou-

časně by neměla být minimální velikost stavebních pozemků pro rodinné domy ve stávajícím 

zastavěném území menší než 800 m
2
. 

Tab. B.14. Navržené plochy pro individuální bydlení 

Poř. č. Označení Lokalita Plocha (ha)  Index plochy Počet bytů
39

 

1 1 Sever – u farmy 0,5118 BI 3 

2 2 SV – Třešňové sady 0,3660 BI 2 

3 3 SV – Třešňové sady 1,3202 BI 8 

4 4 Jihovýchod – U cihelny 0,3625 BI 4 

5 5 Jih – Nad mlýnem 0,1609 BI 1 

6 6 Jihozápad – Nad bařinou 0,6331 BI 2 

7 7 Jihozápad – Na bařině 0,8147 BI 5 

8 8 Jihozápad – Na bařině 1,0802 BI 5 

 celkem  5,2494  30 

 

4. Rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2030 

V následujícím přehledu je uvedena rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2030, která vyply-

nula z analýzy vývoje počtu obyvatel a bytového fondu v řešeném území obce Žeranovice a predikce 

demografické prognózy. 

Počet bytů celkem (2011) ..................................................................................................................... 279 

Počet trvale obydlených bytů (2011) .................................................................................................... 240 

Počet bytů sloužících k rekreaci ............................................................................................................... 1 

Předpokládaný úbytek byt. fondu 2016 - 2030 ...................................................................................... 14 

Kapacitní rezerva potenciálních stavenišť (počet bytových jednotek) ................................................... 30 

Uvažovaný počet bytů, které nebudou užívány pro bydlení, ale pro rekreaci
40

 ....................................... 3 

Navrhovaný počet bytů v území, včetně neobydlených (do r. 2030) – úbytek bytového fondu
41

 ........ 292 

Průměrný počet osob/byt (r. 2030) ...................................................................................................... 2,80 

Maximální kapacita území - do r. 2030 (324 bytů x 2,80 obyv./byt) .................................. cca 818 obyv. 
 

 

 

                                                           
39

 Odhadovaná potenciální kapacita počtu bytů v jednotlivých plochách  
40

 1 byt užívaných již v r. 2011 k rekreaci + 2 další byty uvažovaný pro rekreační využívání do r. 2030 = 3 byty. 
41

 279 bytů (údaj z r. 2011) + celková kapacita bytů v navržených plochách BI (30 bytů) - mínus počet bytů uvažovaných pro rekreační 

využívání (3) - mínus předpokládaný úbytek bytového fondu (14 bytů) = 292 bytů. 
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Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 2 % 

z celkového uvažovaného počtu obyvatel. 

Počet obyvatel v roce 2011 .................................................................................................................. 730 

Počet obyvatel v roce 2015 .................................................................................................................. 766 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2020 .................................................................................................... 780 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2030 .................................................................................................... 800 

Urbanistická rezerva (2 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2020 nad původně stanovený rámec .............. 16 

Urbanistická rezerva (2 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2030 nad původně stanovený rámec .............. 16 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2020 včetně urbanistické rezervy ....................................................... 796 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2030 včetně urbanistické rezervy ....................................................... 816 

 

5. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení  

a) Prognóza potřeby ploch bydlení do roku 2030 dle výpočtu kalkulačky URBANKA) 

Dle RURÚ SO ORP Holešov – aktualizace 2012 činil dle výpočtu urbanistické kalkulačky 

URBANKA42 předpokládaný počet obyvatel v r. 2026 748 obyvatel, k témuž roku byla uvedena 

potřeba 30 nových bytů a potřeba zastavitelných ploch pro bydlení 5,07 ha. Dle RURÚ SO ORP 

Holešov 2014 činil dle výpočtu urbanistické kalkulačky URBANKA předpokládaný počet obyvatel 

v r. 2028 732 obyvatel, k témuž roku byla uvedena potřeba 24 nových bytů a potřeba zastavitelných 

ploch pro bydlení 3,09 ha. 

V RURÚ SO ORP Holešov – aktualizace 2016 je uvažována progresívní prognóza (nárůst) vývoje 

obyvatel, přičemž by zde mělo v r 2030 bydlet 780 obyvatel, tj. pouze o 14 obyvatel více než na 

počátku roku 2016, kdy zde bylo uváděno 766 obyvatel. Zalidněnost (obložnost) bytů, uvažovaná ve 

výpočtu, činí 2,85 obyvatele na byt, přestože mezi lety 2001 a 2011 došlo k jejímu poklesu z hodnoty 

3,31 na hodnotu 3,04 (územním plánem je proto k roku 2030 uvažována nižší obložnost: 2,80 obyvatel 

na 1 byt – viz výše zpracovaná demografická analýza). Z uvedených vstupních údajů vychází i 

aktuální výpočet urbanistické kalkulačky URBANKA, který uvažuje průměrnou velikost pozemku 

rodinného domu včetně funkčně propojených ploch: 1440 m
2
, velikost pozemku na 1 byt včetně 

funkčně propojených ploch: 290 m
2
 a navýšení potřeb ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a 

jiných lokálních faktorů: 20 %. Z výpočtu vychází potřeba 38 nových bytů do roku 2030 a potřeba 

zastavitelných ploch pro bydlení 4,83 ha.  

S ohledem na stáří, kvalitu, strukturu a uspořádání bytového fondu se však jeví vypočtený odpad 

bytového fondu, který činí dle kalkulačky URBANKA pouze 9 bytů, příliš nízký. Do roku 2030 je 

reálné uvažovat s vyšším odpadem cca 13 - 14 bytů. Ve výpočtu kalkulačky URBANKA je uvažován 

90 % podíl bytů v rodinných domech, ale územním plánem není uvažována žádná výstavba bytových 

domů. Tato skutečnost není ve výpočtu zohledněna. 

Úskalí uvedeného výpočtu spočívá ve skutečnosti, že se jedná o zjednodušující a generalizující 

automatizovaný výpočet, který nezohledňuje velikost, tvary, parcelaci ani lokalizaci jednotlivých 

disponibilních nebo navrhovaných ploch uvažovaných pro bydlení, nezohledňuje vlastní (konkrétní) 

polohu sídla ani jeho rozvojové možnosti či omezující faktory a limity, suburbanizační nebo reurbani-

zační trendy. Provedený vypočet je značně zjednodušující úvahou založenou na mechanické transpo-

zici (přenosu) demografického vývojového trendu, platného pro velká měřítka (stát, kraj, statutární 

město), do malého měřítko (SO ORP, obec). Podstatným a důležitým faktorem je rovněž stanovení 

míry dostupnosti jednotlivých (stávajících či uvažovaných/navrhovaných) ploch bydlení potřebných 

pro obnovu nebo intenzifikaci stávajícího bytového fondu, či pro výstavbu nového bytového fondu ve 

formě rodinných domů. Jak je výše uvedeno, v řešeném území navíc není uvažována výstavba nových 

bytových domů. 

                                                           
42

 Urbanistická kalkulačka URBANKA je nástroj pro optimalizaci rozsahu rozvojových ploch pro bydlení v územních plánech obcí (autor: 

Institut regionálních informací, s.r.o.; 2010). 
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Z uvedených dat vyplývá, že výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení, provedený dle 

kalkulačky URBANKA, je minimálně problematický, neboť ve sledovaném území osciluje v průběhu 

pouhých 4 let mezi hodnotami 5,07 ha v r. 2012, 3,09 ha v r. 2014 a 4,83 ha v r. 2016. Vzhledem 

k tomu, že údaje v letech 2012 a 2016 jsou přibližně podobné a potřeba zastavitelných ploch pro 

bydlení se pohybuje okolo hodnoty 5 ha, údaj z roku 2014 je zcela mimo statistickou chybu a vznikl 

zřejmě v důsledku nevhodně nastavených parametrů, protože rozdíl činí přibližně 40 %, aniž by 

v řešeném území došlo k jakýmkoliv zásadním (zejména demografickým či stavebním) změnám. 

 

b) Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení dle návrhu ÚP 

Žeranovice 

Rozdíl mezi maximální stanovenou kapacitou území v roce 2030 (818 obyvatel) a maximálním 

uvažovaným potenciálním počtem obyvatel včetně 2 % urbanistické rezervy (816 obyvatel), která je 

zde stanovena s ohledem na skutečnost, že se řešené území obce nachází ve vymezené rozvojové 

oblasti republikového významu OB9 Zlín, činí pouze 2 obyvatele. Z toho vyplývá, že je v řešeném 

území navrženo dostatečné množství ploch pro bydlení, které odpovídá prognózovanému počtu 

obyvatel v řešeném území v roce 2030. 

Řešením Územního plánu (ÚP) Žeranovice jsou pro bydlení navrženy zastavitelné plochy o výměře 

cca 5,25 ha. Dle výpočtu kalkulačky URBANKA je potřeba zastavitelných ploch pro bydlení 4,83 ha. 

Rozdíl mezi oběma hodnotami činí 0,42 ha, tzn., že územním plánem je navrženo o 8,7 % ploch více. 

Výpočet dle kalkulačky URBANKA i výpočet dle územního plánu jsou stanoveny do r. 2030, proto 

lze konstatovat, že plochy navržené Územním plánem Žeranovice, doložené exaktním výpočtem, 

rámcově i řádově odpovídají automatizovanému výpočtu kalkulačky URBANKA. 

Navržené plochy nijak významně nepřesahují reálnou potřebu pro výstavbu nových bytů (bytových 

jednotek v rodinných domech). S přihlédnutím k předpokládanému budoucímu snižování obložnosti 

bytového fondu a nastupujícímu trendu narůstání jedno- nebo dvoučlenných domácností, je rozsah 

navržených ploch přiměřený. Navržené řešení je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a 4 (Cíle 

územního plánování) platného stavebního zákona. 

 

4. Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb. část II 
odst.1a) až d) 

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

4.1.1. Širší geografické vztahy  

Řešené území k.ú. Žeranovice leží v centrální části kroměřížského okresu, cca 5,5 km jižně od 

Holešova. Od okresního města Kroměříže jsou Žeranovice vzdáleny cca 20 km, od krajského města 

Zlína cca 12 km. 

Z hlediska širších sídelně regionálních vazeb leží obec v sousedství dopravní osy regionálního 

významu Holešov – Zlín, která představuje důležitý prvek regionální struktury severní části Zlínského 

kraje. Význam této osy, představované především silnicí II/490, by měl být posílen realizací dálnice II. 

třídy D49 procházející severním okrajem řešeného území. Výstavbou dálnice II. třídy D49 dojde 

k přesunu mezinárodně významné dopravní osy Otrokovice – Zlín – Vizovice – hranice ČR/SR do této 

polohy (tj. Hulín – Holešov – Fryšták – Slušovice – Vizovice – hranice ČR/SR). Žeranovice leží na 

silnici III/49016 Martinice – Žeranovice – Racková – Zlín, jež je alternativní trasou k silnici II/490. 

Spolu s ní a se silnicí Holešov – Přílepy – Lukoveček – Fryšták tvoří jednu ze tří silničních spojnic 

Holešova a Zlína, nicméně díky náročným sklonovým a směrovým poměrům se jedná o nejméně 

využívanou spojnici. 
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Přestože je řešené území zahrnuto do rozvojové oblasti celorepublikového významu OB9 (ve vazbě 

na město Zlín) a prochází jím navrhovaná stavba dálnice II. třídy D49 coby mezinárodní spojnice, 

z hlediska mikropolohy se jedná o semi-periferní až periferní území. Od jádrové oblasti regionu, 

Podřevnické aglomerace, jsou Žeranovice odděleny výrazným hřbetem Mladcovské vrchoviny, 

z hlediska okresu Kroměříž i SO ORP Holešov se jedná o okrajové území. Tomu odpovídá stávající 

rurální charakter území s orientací na zemědělskou výrobu, drobnou průmyslovou výrobu a služby. 

Blízkost Zlína a Holešova, spolu s dostatkem rozvojových ploch, činí obec významnou jako 

potenciálně rezidenční oblast, z níž je možno dojíždět do sousedních center, a to i s pomocí veřejné 

dopravy. 

4.1.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály 

Správní území obce tvoří jedno katastrální území: Žeranovice. Katastrální území má rozlohu 538 

ha. Na severu sousedí Žeranovice s k.ú. Martinice u Holešova a Horní Lapač, na severovýchodě s k.ú. 

Lukoveček, na východě s k.ú. Dolní Ves, na jihu a východě s k.ú. Racková, na jihozápadě s k.ú. 

Lechotice a na západě s k.ú. Zahnašovice. Hranice s k.ú. Lukoveček, Dolní Ves a Racková je současně 

hranicí okresů Kroměříž a Zlín.  

Vlastní obec je rozložena podél silnice III/49016. Severovýchodní částí katastru by měla procházet 

dálnice II. třídy D49. 

Obecně nejpříznivějším potenciálním předpokladem dalšího vývoje obce Žeranovice je její poloha 

v blízkosti měst Holešov, Kroměříž, Zlín a Otrokovice, a geomorfologické poměry umožňující rozvoj 

bydlení i plochy umožňující rozvoj výrobní funkce. Výhodou může být blízkost plánovaného sjezdu 

dálnice D49 v prostoru obce Martinice. Obec využívá část chybějící základní vybavenosti a vyšší ob-

čanskou vybavenost zejména v Holešově, ostatní a vyšší občanská vybavenost je využívána ve Zlíně. 

Územní plán se zabývá jednak návrhem nových ploch pro bytovou výstavbu, která by měla zajistit 

stabilizaci a další rozvoj obyvatelstva, i rozšířením ploch občanského vybavení. Rozvoj řešeného 

území je koordinován s limity území, z nichž nejvýznamnější jsou ochranná pásma technické 

infrastruktury. Navržené řešení územního plánu vytváří optimální podmínky jak pro rozvoj, tak pro 

ochranu jednotlivých územních potenciálů. 

4.1.3. Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi 

Obec je samostatným izolovaným sídlem a není srostlá s žádnou další obcí nebo její částí. Není 

navrženo srůstání Žeranovic s jinou obcí. 

Žeranovice jsou členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Holešovsko, který sdružuje celkem 

19 obcí a má zpracován projekt rozvoje. Zabývá se podporou cestovního ruchu, dopravy, regionálního 

rozvoje, sociální infrastruktury a životního prostředí. V rámci spolupráce mikroregionu je mj. reali-

zace cyklotras spojující okolní obce, v současnosti probíhá realizace odkanalizování severní části 

mikroregionu. 

Obec je také členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Židelná, který sdružuje celkem 8 obcí 

v povodí potoka Židelná. Mikroregion se zaměřuje na spolupráci v oblastech sociálního života, sou-

držnosti obyvatel a technické vybavenosti obcí v širším měřítku mikroregionu. Mezi nejvýznamnější 

záměry patří snaha o zpracování studie protipovodňových opatření v povodí Židelné. 

Obec je také členem Místní akční skupiny (MAS) Partnerství Moštěnka. Území MAS tvoří 45 obcí 

z Olomouckého a Zlínského kraje. MAS má zpracovanou Integrovanou strategii rozvoje území, která 

obsahuje 6 prioritních os: rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoj života v obcích, péče o 

krajinu a energetické zdroje, podporu venkovského podnikání a zemědělství, technickou, dopravní a 

informační infrastrukturu a management rozvoje místního partnerství.  

Řešením územního plánu jsou respektovány funkční vazby na sousední katastrální území, zejména 

v oblasti dopravní a technické infrastruktury, rozvoje cestovního ruchu a územního systému ekologic-
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ké stability. V územním plánu jsou také respektovány: Generel cyklotras Mikroregionu Holešovsko a 

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Holešovsko. 

V návrhu územního plánu je řešena koordinace: 

 požadavků budoucího rozvoje obce se zájmy mikroregionu 

 při vytváření nových funkčních vazeb zejména v oblasti dopravní infrastruktury (dálnice II. třídy 

D49, cyklostezky, cyklotrasy) 

 návaznosti prvků ÚSES na sousední k.ú. v souladu se ZÚR ZK a generelem krajského ÚSES 

Územní plán Žeranovice navazuje na územní plány sousedních obcí: Martinice, Horní Lapač, 

Lukoveček, Fryšták (jen k.ú. Dolní Ves), Racková, Lechotice, Zahnašovice a není s nimi v rozporu. 

Přesahy dopravní infrastruktury (silnice, účelové komunikace, cyklostezky, cyklotrasy apod.), technic-

ké infrastruktury (vedení elektrického energie, plynovodu, vodovodu, kanalizace, zařízení elektronické 

komunikace apod.), a také lokalizace a trasování prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) na sousední 

katastrální území (správní území výše uvedených obcí), jsou přehledně zobrazeny (dokladovány) v 

Koordinačním výkresu.  

V následujícím přehledu je uveden způsob zajištění návaznosti navržených ploch v Územním plánu 

Žeranovice na územní plány sousedních obcí. 

Tab. B.15. Způsob zajištění návaznosti navržených ploch v ÚP Žeranovice na územní plány sousedních obcí 

 Způsob zajištění návazností a navržených ploch v Územním plánu Žeranovice na stávající 
územní plány sousedních obcí 

 
Martinice 

Horní 
Lapač 

Lukoveček 
Fryšták 

(Dolní Ves) 
Racková Lechotice Zahnašovice 

 Ano / Ne / 0 (nedotýká se) 

Dálnice D49 A A 0 A 0 0 0 

Cyklostezka 0 0 0 0 0 0 A 

Cyklotrasa A A 0 0 0 A 0 

Vedení VN A A 0 0 0 0 0 

VTL plynovod A A 0 A 0 0 0 

STL plynovod 0 0 0 0 0 A 0 

Poldr 0 0 0 0 N A 0 

Telekom. kabel A A A 0 A 0 0 

ÚSES A A A A A A A 

 

V ÚP Racková není zajištěna návaznost na navrženou plochu technické infrastruktury (T*) 10, 

která je určena pro realizaci hráze poldru v lokalitě U Rovní. 

 

4.2. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

4.2.1. Vyhodnocení požadavků ze schváleného zadání 

Územní plán Žeranovice je zpracován v souladu se schváleným Zadáním územního plánu Žerano-

vice.  
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A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v 

požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 

dostupnosti veřejné infrastruktury
43

 

1. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje  

 Vyhodnocení předmětných požadavků je uvedeno v kapitole 2, podkapitole 2.1, oddílu 2.1.1. 

Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje této textové části Odůvodnění. 

2. Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 

 Vyhodnocení předmětných požadavků je uvedeno v kapitole 2, podkapitole 2.1, oddílu 2.1.2. 

Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem této 

textové části Odůvodnění. 

3. Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů 

 Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) jsou zapracovány do cel-

kové koncepce řešení územního plánu. Navržené řešení požadavků vyplývajících z ÚAP, je 

uvedeno v textové části Územního plánu v kapitolách 2 Základní koncepce rozvoje území obce, 

ochrany a rozvoje jeho hodnot, 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 

ploch přestavby a systému sídelní zeleně, kapitole 4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně 

podmínek pro její umisťování, kapitole 5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 

stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost 

krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostných surovin a 

podobně, kapitole 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanove-

ní podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, a 

také textové části Odůvodnění v kapitole 3, podkapitole 3.5 Komplexní zdůvodnění přijatého 

řešení, kapitole 4, podkapitole 4.4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 Pro správní území ORP Holešov, jehož je obec Žeranovice součástí, byly pořízeny územně analy-

tické podklady, které jsou k nahlédnutí na webových stránkách http://juap-zk.cz/. 

 Obecné požadavky na respektování konkrétních limitů využití území jsou jednak předmětem 

vlastního řešení územního plánu (jedná se o limity, z nichž územní plán vychází, a které musí 

respektovat, územní plán je tedy nenavrhuje:  ochrana památek a kulturních hodnot, bezpečnostní a 

ochranná pásma hlavních tras inženýrských sítí, ochranná pásma komunikací, ochranné pásmo lesa, 

ochrana přírodních hodnot, prvky územního systému ekologické stability, řešené území se nachází 

v území s archeologickými zájmy ad.), jednak jsou zobrazeny v grafické části dokumentace 

Odůvodnění v Koordinačním výkresu.  

Součástí ÚAP je rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) zpracovaný na základě vyhodnocení 

stavu a vývoje území a analýzy silných stránek, slabých stránek a hrozeb v území, jehož součástí je i 

stanovení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Z RURÚ vyplynuly následující poža-

davky na řešení: 

 Prověřit potřebnost vymezování nových zastavitelných ploch pro bydlení, při zohlednění její 

potřebnosti dle kalkulačky URBANKA 3,09 ha. Řešení: Podrobné vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch pro bydlení je uvedeno výše v kapitole 3, oddílu 3.6.3. Vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch této textové části Odůvodnění. 

 Prověřit potřebnost vymezování nových rozvojových ploch pro výrobu. Řešení: Pro výrobu nejsou 

navrženy žádné nové plochy. 

                                                           
43

 Název kapitoly ze schváleného Zadání 

http://juap-zk.cz/
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 Uvést do souladu se skutečným stavem p.č. 530/2 (na zahradě je výroba-stav). Řešení: Předmětný 

pozemek je vymezen jako součást stávající plochy smíšené výrobní (SP). 

 Prověřit potřebnost vymezení rozvojových ploch pro občanskou vybavenost (rozšíření hřbitova, 

areál školy). Řešení: Pro uvedený záměr je navržena nová plocha občanského vybavení – veřejná 

pohřebiště a související služby (OH) 16. Po prověření potřebnosti není rozšíření areálu školy 

navrženo.  

 Prověřit možnosti napojení lokalit BI-1 a BI-7 na dopravní a technickou infrastrukturu. Řešení: 

Původně navržená plocha bydlení BI-1 již není navržena pro zastavění a je vymezena jako plocha 

sídelní zeleně. Původně navržená plocha bydlení BI-7 je již vyznačena jako stávající plocha indivi-

duálního bydlení (BI). 

 Prověřit a uvést do souladu prvky ÚSES v návaznosti na okolní katastry. Řešení: Návaznosti 

vymezení prvků ÚSES jsou přehledně dokladovány výše v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. d), bodě 

2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) této textové části Odůvodnění. 

 

Koordinace požadavků vyplývajících z dalších širších územních vztahů je podrobně popsána 

v výše v této kapitole, v podkapitole 4.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území této textové části Odůvodnění. 

 

4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Požadavky na rozvoj území jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního plánu. Navr-

žené řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno v kapitole 3. Územního plánu a 

podkapitolách 3.5 a 4.4 textové části Odůvodnění.  

 V řešení jsou zapracovány a respektovány prohlášené kulturní památky i kulturní památky místních 

významu. Pro zajištění ochrany kulturní památky socha sv. Josefa (č. rejstř. ÚSKP - 31323/7-6196) 

je navržena plocha veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 18. 

 Ve smyslu ust. § 43 odst. 3 platného stavebního zákona nejsou vymezena žádná ochranná pásma u 

nemovitých kulturních památek.  

 Návrh nových ploch pro výstavbu vychází ze stávající urbanistické struktury s důrazem na 

maximální respektování stávající morfologie terénu a zachování logických vazeb mezi jednotli-

vými lokalitami a funkčními celky. 

 Prostorové podmínky využití ploch jsou stanoveny v textové části Územního plánu (viz kapitola 6, 

podkapitola 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání). 

 Navrženým řešením jsou respektovány limity vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, zákona o ochraně životního prostředí a dalších zákonných předpisů 

 Vyhodnocení navrženého řešení na krajinný ráz je uvedeno výše v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. 

d), bodě 3. Krajinný ráz této textové části Odůvodnění 

 Do řešení ÚP Žeranovice je zapracován a plně respektován vyhlášený památný strom – lípa u 

sochy sv. Vendelína (u silnice směrem na Martinice). 

 V územním plánu jsou zapracovány plochy krajinné a izolační zeleně dle aktuálního stavu území.  

 Byly prověřeny a zpřesněny prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), včetně jejich 

napojení na území sousedních katastrů – podrobně viz výše kapitola 3, oddíl 3.5.11, písm. d), bod 

2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) této textové části Odůvodnění 

 V řešení územního plánu jsou navrženy pásy liniové krajinné zeleně zejména v rámci stávajících 

ploch ZPF. Doplnění liniové zeleně podél účelových komunikací či vodotečí je možno realizovat 

v souladu s podmínkami přípustného využití v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 

využití (viz kapitola 6, podkapitola 6.2 textové části Územního plánu). 

 Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF je provedeno v 

souladu s platnými prováděcími předpisy. Současně je prokázána opodstatněnost záborů pozemků 

určených k plnění funkcí lesa v souladu s platnými legislativními předpisy, zejména v souladu se 

zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích (zákon o lesích) ve znění pozdějších předpisů (podrobně viz níže 
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podkapitola 4.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa této textové části Odůvodnění. 

 Navrženým řešením nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v území. 

 

5. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch 

Při návrhu urbanistické koncepce území byly naplněny požadavky na dodržení následujících zásad: 

 Navržené řešení vytváří podmínky pro zajištění rovnováhy mezi urbanizací území a zachováním 

kulturních a přírodních hodnot území 

 Návrh urbanistické koncepce respektuje stávající strukturu sídla, kulturně-historický půdorys obce, 

urbanistický a architektonický charakter území  

 Nové zastavitelné plochy jsou prioritně umisťovány do vymezeného zastavěného území, ale s ohle-

dem na stávající kompaktní charakter zástavby, jsou nové zastavitelné plochy navrženy i na okra-

jích obce, v návaznosti na stávající zastavěné území. Část původně navrhovaných ploch pro bydle-

ní je vymezena jako plochy územních rezerv. 

 Návrh nových ploch (ploch změn) je řešen s ohledem na životní prostředí, ekologickou únosnost 

území i možnosti šetrného napojení lokalit na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití (PRZV) ve smyslu stavebního 

zákona, vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území a dle metodiky Zlínského kraje. 

 Plochy s rozdílným způsobem využití jsou ve smyslu ust. § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném 

znění, s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členěny (viz také níže 

v této podkapitole oddíl 2.2. Ostatní doplňující údaje). Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny pod-

mínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením hlavního využití, přípustného 

využití, u některých ploch i podmínky podmíněně přípustného využití. Pro všechny plochy jsou 

stanoveny rovněž podmínky nepřípustného využití. 

 Vymezení jednotlivých PRZV je řešeno jednak s cílem jejich optimální využití, jednak s důrazem 

na jejich nekoliznost vůči sousedním a okolním PRZV. 

 PRZV jsou vymezeny podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití při respektováním 

ochrany veřejných zájmů (ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních a architekto-

nických a urbanistických hodnot) s možností umísťování technické infrastruktury v plochách 

veřejných prostranství.  

 Ve volné krajině nejsou navržena žádná nová sídla či samoty. 

 Navrženým řešením je v maximální možné míře naplňován požadavek na minimalizaci záborů 

půdního fondu na plochách s I. a II. tř. ochrany ZPF. Realizací (zastavěním) ploch navržených 

územním plánem však dojde k záborům vysokobonitního ZPF, protože více než 90 % veškerých 

pozemků v řešeném území je zařazeno do I. a II. třídy ochrany ZPF. Podrobné zdůvodnění záborů 

půdního fondu je uvedeno v kapitole 4, podkapitole 4.4. této textové části Odůvodnění. 

 V řešení územního plánu je řešena ochrana obce před extravilánovými vodami - podrobné vyhod-

nocení navrženého řešení je uvedeno výše v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. b) 

Vodní režim této textové části Odůvodnění. 

 Navrženým řešením jsou vytvářeny podmínky pro posilování trvale udržitelného rozvoje území, 

realizací chybějících prvků ÚSES a tvorbu krajiny – podrobný popis navrženého řešení je uveden v 

kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. 

 V rámci zpracování územního plánu byl prověřen požadavek obce na zrušení suchého poldru v 

lokalitě „Višňové sady“ a vymezení nového suchého poldru ve východní části k.ú., mimo současně 

zastavěné území. V lokalitě Višňové sady je, v intencích dokumentace Studie ochrany před povod-

němi na území Zlínského kraje, navržena plocha technické infrastruktury (T*) 9 pro realizaci proti-

povodňové hráze na níž navazuje navržená plocha pro vodní plochy a toky (WT) 22. V souladu 

s dokumentací „Žeranovice – poldr u Rovní“ – DUR je východně od obce na vodním toku Židelná 

navržena plocha technické infrastruktury (T*) 10, určená pro realizaci navržené protipovodňové 
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hráze poldru. Zátopové území poldru je současně i součástí navrženého lokálního biocentra U 

Rovní. 

 V řešení územního plánu jsou zohledněna vydaná územní rozhodnutí. 
 

Při návrhu urbanistické koncepce území byly prověřeny i následující požadavky na změny v území: 

 V řešení územního plánu je provedeno vyhodnocení ploch navržených v původním ÚPO Žerano-

vice pro bydlení (viz níže podkapitola 4.4., oddíl 4.4.1, písm. c), bod 2.6. Zdůvodnění navrženého 

řešení této textové části Odůvodnění) a současně je vyhodnocena opodstatněnost vymezení nových 

ploch pro bydlení (viz výše kapitola 3, podkapitola 3.6. Vyhodnocení účelného využití zastavěného 

území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch této textové části Odůvodnění).  

 S výjimkou navržené plochy individuálního bydlení (BI) 1, která vychází z požadavků vlastníků 

pozemků, jsou plochy pro novou obytnou zástavbu vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný 

odstup od výrobních areálů. Stávající plochy výroby zůstávají stabilizovány. 

 Návrh nových zastavitelných pro bydlení je řešen tak, aby byl zajištěn požadavek jejich napojení 

na veřejnou dopravní a infrastrukturu 

 V rámci zpracování územního plánu byl řešen požadavek na prověření závady v území v ploše 

bydlení–stav v centrální části obce na pozemku p.č. 230, kde je provozována zemědělská činnost - 

chov hospodářských zvířat. Z evidence Katastru nemovitostí (KN) vyplývá, že pozemek parč. č. 

230 v k.ú. Žeranovice, spolu s navazujícími pozemky parc. č. 232/3 (evidován jako zahrada), 232/4 

(evidován jako zahrada), 232/5 (evidován jako zahrada), st. pl. 336 (evidován jako zastavěná 

plocha a nádvoří – jiná stavba) a st. pl. 407 (evidován jako zastavěná plocha a nádvoří – jiná 

stavba, tvoří součást plochy individuálního bydlení vztažené k rodinnému domu č.p. 203 na 

pozemku st. pl. 314. Na žádném z uvedených pozemků není zapsán žádný objekt zemědělské nebo 

jiné výroby. Na pozemku parc. č. st. 336 byl Městským úřadem Holešov, odborem výstavby, dne 

31.7.1997 pod. č.j. Vyst. 4309/1441/97 povolena stavba „Kovářská dílna“. Stávající objekty, které 

se dle leteckého snímku nacházejí na pozemcích parc. č. 230 a 232/3, nejsou v evidenci KN 

zapsány, tudíž lze dovozovat, že se jedná o nepovolené, tzv. černé stavby. Kovářskou dílnu na 

pozemku st. pl. 336 o výměře 22 m
2
, lze v souladu s ust. § 22 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., 

v platném znění, považovat za stavbu pro podnikatelskou činnost. Pozemky parc. č. 230, 232/3, 

232/4, 232/5, st. pl. 336 a st. pl. 407 v k.ú. Žeranovice byly po provedené úpravě v dokumentaci 

pro veřejné projednání návrhu územního plánu (01/2017) nově vymezeny jako stávající plochy 

smíšené obytné vesnické (SO.3), charakterizované jako plochy zahrnující pozemky staveb pro 

individuální bydlení, veřejná prostranství a dále pozemky nezbytné a související dopravní a 

technické infrastruktury, přičemž zde mohou být zastoupeny i pozemky občanského vybavení a 

také pozemky staveb a zařízení, umožňující provozování malovýroby (výroba v malém rozsahu, 

zemědělského nebo řemeslného charakteru, typická vysokým podílem vlastní práce samostatně 

hospodařících rolníků nebo drobných řemeslníků/živnostníků, případně i jejich rodinných 

příslušníků, která je provozována obvykle v objektech nebo na plochách přímo souvisejících s 

vlastním individuálním bydlením), která svým provozováním a technickým zařízením nenarušuje 

užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území.  

 Byl zapracován požadavek obce na rozšíření původně navržené plochy pro bydlení BI 14 v JZ části 

obce u stávající ČOV o původně navrženou plochu izolační zeleně Z1. Pro uvedený záměr jen 

navržena plocha individuálního bydlení (BI) 8. 

 Byl prověřen požadavek obce na vyřazení původně navržené plochy B1 z návrhových ploch pro 

bydlení. Plocha byla z řešení územního plánu vypuštěna a je vyznačena jako stávající plocha 

sídelní zeleně (Z*)  

 Bylo provedeno vyhodnocení stávajících ploch a zařízení občanského vybavení, vymezených 

v původním ÚPO Žeranovice, které bylo konfrontováno se stavem v území. S ohledem na potřeby 

obce nejsou, s výjimkou plochy 16 určené pro vybudování zázemí stávajícího hřbitova, navrženy 

žádné další plochy pro občanské vybavení. 

 Byla prověřena požadovaná možnost rozšíření plochy OV v návaznosti na stávající školský areál. 

V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy pro jeho rozšíření, neboť areál je již rozšířen o 

původně navrženou plochu O1, vymezenou v ÚPO Žeranovice. 
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 Byla prověřena možnost rozšíření plochy hřbitova včetně řešení dopravní dostupnosti a pro tyto 

účely je nově navržena plocha občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 

16. 

 Byl prověřen požadavek obce na vymezení plochy OV (legalizace staveb) u rybníka v jižní části 

katastru. Stávající stavba na pozemcích st. 382 a 578/6, která je dle Katastru nemovitostí evidována 

jako budova bez čísla popisného nebo evidenčního, a je ve vlastnictví Spolku rybářů Žeranovice, je 

v souladu se svým využitím vymezena jako plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ) a 

označena číslem 78. V podmínkách přípustného využití je uvedeno, že v ploše 78 je přípustné 

pouze rybářství a činnosti související. 

 Byl prověřen požadavek na vyhodnocení ploch smíšených obytných vymezených v dosud platném 

ÚPO Žeranovice. V ÚPO Žeranovice byla v rámci změny č. 2 a 3 navržena plocha smíšené obytná 

SO101 v lokalitě U cihelny na JV okraji obce. Lokalita je již částečně zastavěná a s ohledem na 

charakter realizované zástavby (rodinné domy) je vyznačena jako stávající plochy individuálního 

bydlení (BI). Zbývající dosud nezastavěné plochy, jsou vymezeny jako návrhová plocha indivi-

duálního bydlení (BI) 4. Západní polovina vlastních Žeranovic, osada Bednárňa a samota Větřák 

jsou s ohledem na charakter svého využití vymezeny jako plochy smíšené obytné vesnické (SO.3). 

 Byly vyhodnoceny plochy navržené v dosud platném ÚPO Žeranovice pro výrobu a skladování, 

včetně ploch pro zemědělskou výrobu. Původně navržená plocha pro podnikání P1 byla vypuštěna 

změnou č. 2 a 3, navržená plocha pro podnikání P2 již byla realizována. Plocha zemědělské výroby 

ZV1 navržená pro rozšíření zemědělského areálu nebyla dosud zastavěna. Územní plán stabilizuje 

stávající výrobní areály. Vzhledem k tomu, že se v těchto areálech (zejména v areálu zemědělské 

výroby) nacházejí ještě některé volné plochy, je možné uvažovat s jejich intenzifikací. S ohledem 

připravovanou realizaci Strategické průmyslové zóny Holešov, která se nachází ve vzdálenosti cca 

3 km severně od Žeranovic, existenci stávajících výrobních ploch ve vlastní obci a případné 

nutnosti záboru nejprodukčnějších půd s I. a II. třídou ochrany ZPF, nejsou navrženy žádné nové 

plochy pro výrobu.  

 Byl prověřen požadavek obce na zrušení vymezené plochy zemědělské výroby „ZV1“ v severní 

části obce. Tato plocha není v novém územním plánu zapracována (viz odůvodnění v předcházející 

odrážce). 

 Byl prověřen požadavek obce na změnu případně úpravu regulativů funkčních ploch (ZV a O2) na 

výrobu (V) – jedná se o plochy navazující na stávající areál zemědělské výroby na severním okraji 

obce. Vlastní areál zemědělské výroby je vymezen jako plochy výroby a skladování, přičemž 

stanovené podmínky pro využití této plochy s rozdílným způsobem využití umožňují provozování 

jak zemědělské, tak nezemědělské výroby. Původně navržené plochy ZV1 a O2, navazující na stá-

vající areál zemědělské výroby, nejsou do řešení nového územního plánu zapracovány (viz odů-

vodnění výše). 

 Požadavek prověřit a uvést do souladu stávající výrobu a skladování na pozemcích p.č. 530/2, p.č. 

533/13 a p.č. 529/1 byl v souladu s vydanými stavebně-správními rozhodnutími zapracován ve 

formě vymezení stávajících ploch smíšených výrobních (SP). 

 V územním plánu jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství, navrženy plochy 17, 18 a 

19 pro nová veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PV). Systém sídlení zeleně je 

popsán výše v kapitole 3, oddílu 3.5.3, písm. e) Vymezení systému sídelní zeleně této textové části 

Odůvodnění a vyznačen v grafické části odůvodnění, výkresu B.2.6 Koncepce uspořádání krajiny.  

 Pro realizaci nových místních komunikací jsou navrženy plochy veřejných prostranství s převahou 

zpevněných ploch (PV) 17 a 19. 

 Nejsou navrženy žádné samostatné plochy pro izolační zeleň. Izolační zeleň lze realizovat v sou-

ladu se stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jedno-

tlivých stabilizovaných i navrhovaných ploch.  

 Územním plánem jsou navržena opatření určená pro snížení půdní, vodní a větrné eroze a opatření 

ke zlepšení retenční schopnosti krajiny – podrobně viz výše kapitola 3, oddíl 3.5.11, písm. d) 

Ochrana přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. 

 Navrženým řešením je v maximální možné míře zohledněn požadavek na minimalizaci záborů 

půdního fondu na plochách s I. a II. tř. ochrany ZPF. Realizací ploch navržených územním plánem 
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však dojde k záborům vysokobonitního ZPF, protože více než 90 % veškerých pozemků v řešeném 

území je zařazeno do I. a II. třídy ochrany ZPF. Podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je 

uvedeno v níže v podkapitole 4.4. této textové části Odůvodnění. 

 V podkapitole 4.4., oddílu 4.4.1, písm. c), bodě 2.6. Zdůvodnění navrženého řešení této textové 

části Odůvodnění je provedeno vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zemědělský 

půdní fond, včetně dopadu na obhospodařování okolních pozemků a vyhodnocení, zda nedojde k 

ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a k ovlivnění sítě stávajících melioračních zařízení 

v území. 

 Při navrhování rozvojových ploch byly v maximální míře zohledněny požadavky na ochranu půd s 

I. a II. třídou ochrany ZPF i ploch s provedenými investicemi do půdy (meliorace, včetně ploch s 

nadprůměrnou produkcí – podrobně viz níže podkapitola 4.4., oddíl 4.4.1 této textové části Odů-

vodnění. 

 Při navrhování rozvojových ploch byly v maximální míře zohledněny požadavky na ochranu 

stávající ploch lesů jako významných krajinných prvků vyplývající ze zákona, včetně respektování 

jejich celistvosti – podrobně viz níže podkapitola 4.4., oddíl 4.4.2 této textové části Odůvodnění. 

 V kapitole 4.4, oddílu 4.4.2 této textové části Odůvodnění je provedeno vyhodnocení předpoklá-

daných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa včetně 50 m pásma 

od okraje lesních pozemků. 

 Kromě navržených ploch pro biocentra (navržené plochy přírodní – P), jejichž cílovými společen-

stvími jsou lesní porosty, nejsou ÚP Žeranovice navrženy žádné další plochy pro zalesnění. 

 V rámci řešení ÚP Žeranovice bylo provedeno vyhodnocení vymezeného územního systému 

ekologické stability, byla provedena jeho aktualizace a byla řešena i minimalizace konfliktů prvků 

ÚSES s komunikacemi – popis vymezení ÚSES je uveden výše v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. 

d) Ochrana přírody a krajiny této textové části Odůvodnění. 

 S ohledem na nízký koeficient ekologické stability (KES) byla prověřena možnost vymezení 

nových ploch zeleně za účelem zvýšení ekologické stability území. Kromě návrhu ploch pro prvky 

ÚSES byly pro tento účel navrženy další plochy krajinné zeleně určené pro realizaci pásů liniové 

zeleně. 

 V podkapitole 4.4, oddílu 4.1.3 Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními 

obcemi této textové části Odůvodnění je dokladována návaznost prvků ÚSES na okolními 

katastrálními území. 

 Je navrženo spojité vymezení prvků ÚSES, sídelní a krajinné zeleně. 

 Navrženým řešením jsou plně respektovány stávající ÚSES. Stávající plochy určené pro realizaci 

ÚSES nejsou zastavitelné. 

 V řešení územního plánu je vymezena hranice zastavěného území k 30.04.2017. Toto datum je 

uvedeno v textové i grafické části územního plánu. 

 Přehled navržených ploch přestavby je uveden výše v kapitole 3, oddílu 3.5.3, písm. d) Vymezení 

ploch přestavby této textové části Odůvodnění. 

 

6. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejich změn 

a) Dopravní infrastruktura 

 Byly prověřeny hlavní požadavky na stávající a novou dopravní a technickou infrastrukturu, 

zejména v souvislosti s návrhem nových ploch pro bydlení a byly navrženy nové plochy pro 

dopravu (podrobně viz výše kapitola 3, oddíl 3.5.4, písm. a) Dopravní infrastruktura této textové 

části Odůvodnění). 

 Do návrhu územního plánu byla zapracována dílčí část koridoru veřejně prospěšné stavby Hulín – 

Střelná - (dálnice II. třídy D49) označená v ZÚR ZK: PK01. 

 Pro nově navržené plochy bydlení je navržena odpovídající dopravní a technická obslužnost 

(podrobně viz výše kapitola 3, oddíl 3.5.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro 

její umisťování této textové části Odůvodnění). 
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 Byla prověřena možnost zvýšení prostupnosti krajiny, a to zejména s ohledem na možnost rozvoje 

cyklodopravy do okolních obcí. Řešením územního plánu jsou navrženy tři nové cyklotrasy a jedna 

cyklostezka. 

b) Technická infrastruktura 

 Navržené řešení technické infrastruktury respektuje podmínky využití území uvedené ve zpraco-

vaných územně analytických podkladech. 

 Plochy pro vedení sítí technické infrastruktury, které jsou vymezeny mimo zastavěné území, nejsou 

vymezeny jako zastavitelné plochy. 

 Podrobný popis navrženého řešení technické infrastruktury je uveden výše v kapitole 3, oddílu 

3.5.4, písm. b) Technická infrastruktura této textové části Odůvodnění). 
 

7. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (ochrana zdraví, bezpečnosti 
státu, ochrana ložisek nerostných surovin, atd.) 

V řešení územního plánu jsou zapracovány požadavky dotčených orgánu, organizací a opráv-

něných investorů, které byly uplatněny v rámci projednání zadání. Navržené řešení předmětných poža-

davků a jeho odůvodnění je uvedeno zejména v podkapitolách 3.5 a 4.4 Odůvodnění, a také v Koor-

dinačním výkresu grafické části Odůvodnění. 

 

8. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření možných změn, včetně 
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, požadavky na koncepci 
veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a 
možnosti jejich změn 

 Řešení Územního plánu Žeranovice rámcově vychází z koncepce ochrany krajiny vymezené 

v dosud platném ÚPO Žeranovice. 

 Koncepce uspořádání krajiny zohledňuje dokumentaci Krajinný ráz Zlínského kraje. popis 

navrženého řešení je uveden výše v kapitole 3, oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana přírody a krajiny a 

v kapitole 4, podkapitole 4.4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa této textové části Odůvodnění. 

 Řešení: Vyhodnocení ploch převzatých z původního ÚPO Žeranovice je uvedeno níže v pod-

kapitole 4.4, oddílu 4.4.1, písm. c), bodě 2.6. Zdůvodnění navrženého řešení. 

 

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 

 V řešeném území obce Žeranovice jsou vymezeny tři plochy územních rezerv – viz kapitola 11 

textové části Územního plánu.  

 V takto vymezených plochách územních rezerv jsou zakázány takové změny v území, které by 

mohly budoucí stanovené využití, tj. vlastní realizaci vymezené plochy, podstatně ztížit nebo zcela 

či částečně znemožnit. 

 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

 V územním plánu Žeranovice jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby i veřejně prospěšná opatře-

ní, jejichž taxativní výčet je uveden v kapitole 8 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 

asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit textové části Územního plánu. Jejich 

odůvodnění je uvedeno v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.8 Vymezení veřejně prospěšných 
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staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 

ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit této textové části 

Odůvodnění. 

 

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 

nebo uzavřením dohody o parcelaci 

 V územním plánu Žeranovice nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory, v nichž by bylo 

rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 

studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 
 

E. Případný požadavek na zpracování variant řešení  

 Požadavek na zpracování variant řešení nebyl uplatněn. Přesto byl v dokumentaci pro společné 

jednání o návrhu územního plánu (06/2016) návrh nové trasy přívodního vodovodního řadu, 

z důvodu neujasněnosti majetkoprávní dostupnosti navrhovaných ploch, řešen ve dvou variantách. 

V první variantě, byla navržena přímá kratší trasa (navržené plochy 69, 72, 73, 75), která protínala 

stávající plochy ZPF, ve druhé byla trasa vedena v souběhu se silnicí č. III/490 16 a přístupovou 

komunikací k osadě Bednárňa (navržené plochy 66, 70, 73, 75). Ani po společném jednání však 

nebyla přijata žádná z navržených variant. Na základě dalších jednání s vlastníky pozemků byla 

navržena třetí varianta, která je modifikací původní první varianty. Pro zajištění realizace nové 

trasy přívodního vodovodního řadu byly v dokumentaci pro veřejné projednání návrhu územního 

plánu (01/2017) navrženy v nové trase plochy 69, 72, 73 a 75, přičemž plocha 72 je navržena jako 

plocha krajinné zeleně (K), v níž je přípustným využitím mj. také realizace přívodního vodovod-

ního řadu a plocha 75 je navržena jako plocha technické infrastruktury (T*), která je určena pro 

realizaci přívodního vodovodního řadu a vedení vysokého napětí VN 22 kV. Původně navržená 

plocha technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 70 byla z řešení územního plánu vypuš-

těna. 
 

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 Územní plán je zpracován v souladu s požadavky uvedenými ve schváleném zadání Územního 

plánu Žeranovice. 
 

H. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 

 Příslušný dotčený orgán, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a 

krajiny, uvedl ve svém stanovisku č.j.: KUZL 58698/2015, ze dne 29.9.2015 , že koncepce nemůže 

mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti. 

 Návrh Územního plánu Žeranovice respektuje stávající přírodní podmínky obce Žeranovice. Navr-

ženým řešením územního plánu nejsou dotčeny přírodní rezervace, ani přírodní památky, 

významné krajinné prvky, vodní toky. Vyhodnocení navrženého řešení na lesní pozemky je uvede-

no níže v podkapitole 4.4,, oddílu 4.4.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí 

lesa (PUPFL) této textové části Odůvodnění. 
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4.2.2. Ostatní doplňující údaje 

a) Odůvodnění způsobu zpracování 

 V textové části odůvodnění jsou uvedeny i popisné části, vyjadřující současný stav, a to zejména 

z důvodu doložitelnosti navrženého řešení, které se odkazuje na výchozí stav nebo data (např. při 

stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel – nezbytně nutné např. pro prokazování odůvodněnosti 

množství navržených ploch pro bydlení, které budou odnímány ze ZPF apod.).  

 Ve výkresu B.2.3 Vyhodnocení požadavků na zábor půdního fondu je v souladu s požadavky 

závazné metodiky, zapracována tabulka bilancí návrhových ploch, takže již není, z hlediska 

případné duplicity, vyčleněna jako samostatná příloha textové části odůvodnění územního plánu.  

 Grafická část územního plánu je zpracována v souladu se závaznou metodikou Sjednocení dÚP 

HKH 2007 (dále jen metodika). Pro zhotovitele je závazný katalog jevů vycházející z této 

metodiky, technické podmínky zpracování a předpis souborů a vrstev (datový model). Dodržení 

metodiky, odsouhlasení díla a potvrzení souladu s metodikou ze strany Krajského úřadu Zlínského 

kraje, odboru ÚP a SŘ je nezbytnou podmínkou pro proplacení dotace obci za zpracování 

územního plánu. 

 Nad rámec ust. § 4 až 19 výše uvedené vyhlášky jsou samostatně vymezeny také plochy sídelní 

zeleně (Z*) a plochy smíšené obytné vesnické (SO.3). 

-  Důvodem pro vymezení ploch sídelní zeleně (Z*) je skutečnost, že se jedná o plochy uvnitř 

zastavěného území, tvořené soukromou zelení (zahrady) nebo veřejnou zelení, která nebyla 

vymezena jako veřejná prostranství, přičemž takto vymezené plochy sídelní zeleně nejsou 

zastavitelné. 

-  Důvodem pro vymezení ploch smíšených obytných vesnických (SO.3) je skutečnost, že se jedná 

o plochy individuální bydlení s vyšším podílem malovýroby (zahrnují zejména pozemky staveb 

pro individuální bydlení a podnikatelskou činnost provozovanou malovýrobním způsobem), 

které nelze ztotožnit s vymezením uvedeným v § 8 výše uvedené vyhlášky.  

-  S ohledem na strukturu krajinného uspořádání (krajinné matrice) řešeného území jsou samo-

statně vymezeny plochy krajinné zeleně, protože svým charakterem (monofunkčností) nesplňují 

podmínky pro zařazení do ploch smíšených krajinných nezastavěného území, tak jak je definuje 

§ 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, ani do ploch zemědělských – viz § 14 citované 

vyhlášky. Dalším důvodem vymezení ploch krajinné zeleně je ta skutečnost, že podle datového 

modelu metodiky musí být navržené části chybějících biokoridorů zařazeny do ploch krajinné 

zeleně. 

 Ve smyslu datové struktury metodiky jsou mj. zapracovány: 

-  plochy silnic III. třídy v zastavěném území jsou vymezeny jako plochy veřejných prostranství 

s převahou zpevněných ploch (PV) 

-  navržené trasy pro vedení technické infrastruktury mimo zastavěné území jsou vymezeny jako 

nezastavitelné plochy 

- v Hlavním výkresu není uváděna hierarchie prvků ÚSES, která je zobrazena v Koordinačním 

výkresu a výkresu Koncepce uspořádání krajiny grafické části Odůvodnění.  

 

b) Úprava dokumentace po společném jednání o návrhu územního plánu 

Ve smyslu připomínek vzešlých ze společného jednání o návrhu územního plánu (§ 50 zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění), dále také jen společné jednání, uplatněných stanovisek a pokynů 

pořizovatele k úpravě územního plánu po společném jednání, byly provedeny následující úpravy 

dokumentace. 

 Pozemek parc. č. 684 (druh pozemku vodní plocha), vymezený v dokumentaci pro společné jedná-

ní jako součást stabilizované plochy individuálního bydlení (BI), byl nově vymezen jako stávající 

vodní plocha a tok (WT). 
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 V návaznosti na rozpracovaný územní plán obce Zahnašovice, byla v západní části řešeného území 

navržena nová plocha dopravní infrastruktury (D) 81, určená pro realizaci nové cyklostezky. 

Navržená cyklostezka je současně vymezena jako veřejně prospěšná stavba. V souvislosti 

s návrhem plochy 81 bylo upraveno vymezení navrženého lokálního biocentra (LBC) U Větřáku, 

které nově navržená cyklostezka dělí na dvě části: zmenšenou původně navrženou plochu přírodní 

(P) 36 (severní část LBC) a nově označenou plochu přírodní (P) 80 (jižní část LBC). Z důvodu 

zajištění průchodu navržené cyklostezky na sousední k.ú. Zahnašovice, byla upravena (zkrácena) 

délka navržené plochy krajinné zeleně (K) 45, určené pro založení lokálního biokoridoru LBK1 U 

Lechotské - Doubravy. 

 Pozemek parc. č. st. 275 byl navržen jako nová plocha technické infrastruktury – vodní hospodář-

ství (TV) 79, určená pro vybudování nového vodního zdroje, který je současně vymezen jako 

veřejně prospěšná stavba. 

 V dokumentaci pro společné jednání o návrhu územního plánu (06/2016) byl návrh nové trasy 

přívodního vodovodního řadu, z důvodu neujasněnosti majetkoprávní dostupnosti navrhovaných 

ploch, řešen ve dvou variantách. V první variantě, byla navržena přímá kratší trasa (navržené 

plochy 69, 72, 73, 75), která protínala stávající plochy ZPF, ve druhé byla trasa vedena v souběhu 

se silnicí č. III/490 16 a přístupovou komunikací k osadě Bednárňa (navržené plochy 66, 70, 73, 

75). Ani po společném jednání však nebyla přijata žádná z navržených variant. Na základě dalších 

jednání s vlastníky pozemků byla navržena třetí varianta, která je modifikací původní první 

varianty. Pro zajištění realizace nové trasy přívodního vodovodního řadu byly v dokumentaci pro 

veřejné projednání návrhu územního plánu (01/2017) navrženy v nové trase plochy 69, 72, 73 a 75, 

přičemž plocha 72 je navržena jako plocha krajinné zeleně (K), v níž je přípustným využitím mj. 

také realizace přívodního vodovodního řadu a plocha 75 je navržena jako plocha technické 

infrastruktury (T*), která je určena pro realizaci přívodního vodovodního řadu a vedení vysokého 

napětí VN 22 kV. Původně navržená plocha technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 70 

byla z řešení územního plánu vypuštěna. 

 Původně navržená plocha technické infrastruktury (T*) 66, určená pro realizaci nové trasy vedení 

VN 22 kV a vodovodního přiváděcího řadu, byla změněna na plochu technické infrastruktury – 

energetika (TE) 66, která je určena pouze pro realizaci nové trasy vedení VN 22 kV. V této 

souvislosti byla vypuštěna plocha technické infrastruktury – energetika (TE) 68, o jejíž výměru 

byla zvětšena plocha 66.  

 V souvislosti s úpravou trasy nového vodovodního přiváděcího řadu byly upraveny navržené 

plochy krajinné zeleně (K) 42, 71 a 72.  

 V západní části zastavěného území obce Žeranovice byla provedena změna vymezení ploch 

individuálního bydlení na plochy smíšené obytné vesnické (SO.3). Hlavním důvodem provedené 

úpravy je charakter stávající zástavby, kde dochází k prolínání obytné funkce s funkcí malovýrobní 

a je zde vyšší zastoupení živnostenských provozoven. Nejedná se tudíž o plochy tzv. „čistého 

bydlení“, kde není malovýroba prakticky vůbec zastoupena (výjimkou mohou být pouze malé 

živnostenské provozovny do 25 m
2
). Naproti tomu plochy smíšené obytné vesnické (SO.3) budou 

zajišťovat větší flexibilitu využití území. Tyto plochy jsou vymezeny zejména s ohledem na 

stávající způsob využívání a velikost přiléhajících a souvisejících pozemků. Vymezení ploch 

smíšených obytných vesnických (SO.3) není provedeno náhodně, ale v logických „blocích“ 

zástavby, zpravidla vymezených/ohraničených obslužnými komunikacemi. V souvislosti s uve-

denou úpravou byla ve střední části obce jediná plocha původně vymezená jako plocha smíšená 

obytná (SO) začleněna do ploch smíšených obytných vesnických (SO.3). 

 Z dokumentace byl vypuštěn původně vymezený druh plochy s rozdílným způsobem využití: 

„plochy smíšené obytné (SO)“.  

 V západní části řešeného území Žeranovice byla provedena úprava vymezení části ploch v lokalitě 

U Stráně, kde dochází k prolínání ploch zemědělského půdního fondu s plochami a segmenty 

krajinné zeleně. Pozemky jsou nově vyznačeny jako stabilizované plochy smíšené nezastavěného 

území (S*) a jejich vymezení je, až na výjimku, vedeno po hranicích jednotlivých parcel. 

 Byla aktualizována hranice zastavěného území k 30.04.2017. 
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 V dokumentaci je provedena změna názvosloví „rychlostní silnice / dálnice II. třídy“ v souladu se 

„Společným stanoviskem Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva 

životního prostředí k zákonu č. 268/2015 Sb., ze dne 15. září 2015, kterým se mění zákon č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, s účinnosti od 31. prosince 2015“. 

 Byly odstraněny zjištěné formální a stylistické nepřesnosti v textové části Územního plánu a 

Odůvodnění územního plánu. 

 V návaznosti na vypouštěné nebo redukované plochy byla upravena textová část dokumentace. 

 Do textové části Odůvodnění byl doplněn popis průběhu a vyhodnocení etapy společného jednání 

ve smyslu § 50 a § 51 odst. 1 platného stavebního zákona s uvedením navržených úprav, které 

vyplynuly ze stanovisek a vyjádření uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního 

plánu (podrobně viz kapitola 1, podkapitola 1.3, oddíly 1.3.1; podkapitola 2.4, oddíly 2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3, 2.4.4 a kapitola 6, podkapitola 6.1, oddíly 6.1.1 a 6.1.2). 
 

c) Úprava dokumentace po veřejném projednání návrhu územního plánu 

Ve smyslu připomínek vzešlých ze veřejného projednání návrhu územního plánu (§ 52 zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění), uplatněných stanovisek a pokynů pořizovatele k úpravě územního 

plánu po veřejném projednání, byly provedeny následující úpravy dokumentace. 

 V kapitole 1 textové části A.1 Územní plán bylo v poslední větě prvního odstavce aktualizováno 

vymezení hranice zastavěného území  z původního data 30.04.2017 na nové datum 15.10.2017 a 

současně byl upraven údaj o počtu vymezených zastavěných území s tím, že původní číslovka „8“ 

byla nahrazena číslovkou „9“. Nejedná s o podstatnou úpravu výrokové části územního plánu.  

 V kapitole 1 textové části A.1 Územní plán byl v první větě druhého odstavce opraven původní 

nesprávný název výkresu „A.2.1 Základní členění území“ na správný název „A.2.1 Výkres 

základního členění území“. Nejedná s o podstatnou úpravu výrokové části územního plánu. 

 V kapitole 6, podkapitole 6.2., oddílu a) Činnosti textové části A.1 Územní plán byla ve třetí 

odrážce za poslední slovo vložena slova „a služeb“, takže text v odrážka nyní zní: „Smíšeným 

vesnickým bydlením se rozumí individuální bydlení s vyšším podílem malovýroby a služeb“. 

Nejedná s o podstatnou úpravu výrokové části územního plánu, pouze o explicitní zpřesnění 

vymezovaného pojmu, které vyplývá pouze nepřímo z pojmu uvedeného v druhé (předcházející) 

odrážce v citované kapitole 6, podkapitole 6.2., oddílu a) Činnosti, kde je uvedeno: „Smíšeným 

bydlením se rozumí koexistence (společný výskyt) individuálního bydlení s občanským 

vybavením“. 

 Byly odstraněny zjištěné formální a stylistické nepřesnosti v textové části Územního plánu a 

Odůvodnění územního plánu. 

 Do textové části Odůvodnění byl doplněn popis průběhu a vyhodnocení etapy veřejného projednání 

návrhu územního plánu jednání ve smyslu § 52 a § 53, platného stavebního zákona, s uvedením 

navržených úprav, které vyplynuly ze stanovisek, připomínek a námitek uplatněných v rámci 

veřejného projednání návrhu územního plánu (podrobně viz kapitola 1, podkapitola 1.3, oddíly 

1.3.1; podkapitola 2.4, oddíly 2.4.5, 2.4.6, kapitola 5, podkapitola 5.1 a kapitola 6, podkapitola 

6.2). 

 Ve výkresech B.2.2-1 Koordinační výkres a B.2.4 Dopravní a Technická infrastruktura – Energe-

tika, spoje bylo vyznačeno ochranné pásmo dálnice D49. 

 Z výkresů B.2.2-1 Koordinační výkres a B.2.4 Dopravní a Technická infrastruktura – Energetika, 

spoje bylo vypuštěno uvažované elektrické vedení ZVN 400 kV. 

 Ve výkresech B.2.2-1 Koordinační výkres a B.2.3 Technická infrastruktura – Vodní hospodářství 

byla vyznačena návaznost navržené hráze poldru na sousední k.ú. Racková. 

 Ve výkrese B.2.2-1 Koordinační výkres byla vyznačena návaznost prvků územního systému 

ekologické stability na sousední katastrální území Lechotice a Zahnašovice. 
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 Pozemky parc. č. st. 448 a 179/1, které jsou součástí vymezené plochy pro zemědělskou a 

lesnickou výrobu (VZ) č. 77 byly vyznačeny jako zastavěné území, neboť jsou naplněny podmínky 

ust. § 2 odst. 1 písm. c) a § 58 odst. 2 platného stavebního zákona ve vztahu ke stavbě na pozemku 

parc. č. st. 448 v k.ú. Žeranovice.  

 Byla aktualizována hranice zastavěného území k 15.10.2017. 

 

d) Přehled vybraných použitých odborných termínů 

V následujícím přehledu je uveden význam některých použitých odborných termínů: 

 disproporce - nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nevyrovnanost  

 diverzita - rozmanitost, rozčlenění, rozložení 

 environmentální - týkající se životního prostředí 

 exploatace - využití; hospodářské zužitkování; vykořisťování  

 intenzifikace – zvyšování 

 konjunktura - příznivý stav, příznivé okolnosti, příznivý vývoj; ekonomický rozvoj, rozmach 

 konsenzus - shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost  

 konverze - přeměna, změna, obrat 

 potenciál - souhrn schopností, celková možnost něco udělat 

 potenciální - možný, uskutečnitelný, eventuální, založený na potenciálu 

 restrukturalizace - změna, přizpůsobení, zlepšení struktury, organizace, systému, poměrů 

 struktura - stavba, uspořádání, vnitřní řád, soustava, složení 

Další odborné termíny a výrazy, které se týkají územního plánování lze vyhledat ve Slovníku 

územního plánování na webových stránkách http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731. 

 

e) Seznam použitých zkratek 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČOV Čistírna odpadních vod 

HPJ Hlavní půdní jednotka 

JV Jihovýchodní 

JZ Jihozápad 

K.ú. Katastrální území 

LBK Lokální biokoridor 

LBC Lokální biocentrum 

Odůvodnění  Odůvodnění územního plánu (textová a grafická část) 

OP Ochranné pásmo 

ORP Obec s rozšířenou působností 

P.č. Parcelní číslo 

PRVAK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

PRZV Plochy s rozdílným způsobem využití 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 

RD Rodinný dům (domy) 

RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

STL Středotlaký 

SV Severovýchod 

SZ Severozápad 

TTP Trvalé travní porosty 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚP Územní plán 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/eventualni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/potencial
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/struktura
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organizace-organisace
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/system
http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731
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ÚS Územní studie 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

ÚTP Územně technický podklad 

Územní plán Výroková část územního plánu (textová a grafická část) 

VN Vysoké napětí 

VPO Veřejně prospěšné opatření 

VPS Veřejně prospěšná stavba 

VPR Vesnická památková rezervace 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZÚ Zastavěné území 

ZÚR ZK Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 

ZK Zlínský kraj 

 

f) Přehled kulturních památek a dalších hodnot území 

Nad rámec požadavků kladených na dokumentaci ÚP je v následujícím textu uveden přehled 

kulturních památek a dalších hodnot území, které jsou vyznačeny v grafické části dokumentace 

(koordinační výkres). 

1. Prohlášené kulturní památky 

Do Ústředního seznamu kulturních památek ČR jsou v řešeném území zapsány tyto kulturní pa-

mátky, které jsou chráněny zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění: 

 Zámek; ve stření části obce; parc. č. st. 1; (č. rejstříku: 25370/7-6195) 

 Socha sv. Josefa; z r. 1789, na jižním okraji obce; parc. č. 214/5; (č. rejstříku: 31323/7-6196) 

 Socha sv. Vendelína; při silnici do Martinic; parc. č. st. 447/6; (č. rejstříku: 38730/7-6197) 

2. Památky místního významu 

 Kostel sv. Vavřince; ve střední části obce, parc. č. st. 77 

 Kaplička; v severní části obce, u areálu farmy zemědělské výroby, parc. č. st. 133 

 Kříž; z r. 1889 (tzv. Fukalčin kříž), za obcí, při silnici, směrem na Rackovou, parc. č. 546 

 Hlavní hřbitovní kříž; v areálu hřbitova za kostelem, parc. č. 123 

 Litinový kříž; u odbočky k ČOV při komunikaci do Lechotic, parc. č. 280 

 Socha Ježíše s křížem; z r. 2000, před kostelem, parc. č. 670/8 

 Památník obětem 1.sv.války; z r. 1932, vedle kostela, parc. č. st. 77 

3. Urbanistické hodnoty 

Při navazující stavební činnosti je nutno věnovat pozornost urbanisticky cenným souborům zástav-

by v interiéru obce. V zastavěném území musí být respektováno dochované půdorysné uspořádání 

(urbanistická stopa) včetně souborů objektů s dochovanými prvky místní lidové architektury zejména 

v centrální části obce. Je třeba, aby nová výstavba vycházela ze stávající urbanistické struktury s cílem 

maximálního respektování stávající morfologie terénu a zachováním logických vazeb mezi jedno-

tlivými lokalitami a funkčními plochami.  

4. Požadavky archeologické památkové péče 

Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní 

památkové péči. V § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

je uvedeno: má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již 

od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu ČR a umožnit jemu 

nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 
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4.2.3. Požadavky ochrany a bezpečnosti státu 

Z aktualizace dat ÚAP 2014 vyplývá, že do správního území obce již nezasahuje zájmové území 

OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení Ministerstva obrany. Návrh územního plánu 

Žeranovice není tedy v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.  

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění, lze v celém správním území obce Žeranovice vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech 

výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), 

výstavbu a rekonstrukci VVN a VN z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva a stavby dopravní 

infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy, jen na základě závazného stanoviska Mini-

sterstva obrany. 

 

4.3. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje 

Územní plán Žeranovice nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, ani nezavádí jevy, 

které by přesahovaly svoji povahou, ochranným pásmem či jiným omezením hranice řešeného území. 

 

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

4.4.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Územní plán s územím nezachází svévolně, ale plánuje jeho využití. Cílem územního plánování je 

vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným 

a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 

prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje spole-

čenský a hospodářský potenciál rozvoje.  

Při tvorbě územního plánu a vymezování nových ploch pro zastavění, nelze používat pouze jedno-

duchou matematiku. Každé území se vyvíjí v prostoru a čase, v závislosti na vývoji celé společnosti, 

proto nelze specifikovat, kdy a v jaké podobě bude zastavěno. Každý územní plán je jakousi vizí toho, 

jak by území mohlo vypadat, pokud by byly naplněny předpoklady, vycházející z dat a znalostí v době 

jeho vzniku. Jen velmi obtížně lze predikovat vývoj území na desítky let dopředu. Obecně se uvádí, že 

územní plán je dokumentací se střednědobým horizontem, tj. 10 – 15 let. V každém územním plánu se 

vymezují plochy (zastavitelné plochy), které by měly (mohly) být realizovány právě ve výše uvede-

ném střednědobém horizontu, resp. v době trvání platnosti územního plánu. Územní plán totiž nemůže 

být dle platné legislativy zrušen, ale pouze nahrazen novým územním plánem. Ze schváleného zadání 

ÚP Žeranovice nevyplynuly požadavky na zpracování variant řešení územního plánu. Naproti tomu 

byl ale ze strany Obce Žeranovice vznesen požadavek na prověření všech disponibilních ploch, které 

vycházejí jak z požadavků jednotlivých vlastníků pozemků, tak Obce Žeranovice, s výjimkou těch 

dříve uvažovaných ploch, které byly vyloučeny již v rámci projednávání zadání ÚP.  

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

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

jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem 

ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF je určeno 

k posouzení předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely návrhu Územního plánu Žeranovice. 
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Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je výkres B.2.3 (Výkres předpokládaných 

záborů půdního fondu) a také text ve výše uvedených kapitolách 2 a 3 této textové části Odůvodnění. 

 

a) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ 

V řešeném území jsou zastoupeny především hnědozemě a fluviální půdy. Z hlediska kvality 

zemědělské půdy se zde přibližně na 90 % celkové výměry vyskytují nejprodukčnější zemědělské 

půdy s I. a II. třídou ochrany ZPF. Plochy s požadavkem na zábor ZPF, řešené tímto územním plánem, 

se nachází na zemědělských půdách zařazených do BPEJ: 

 3.10.00 (I)
 44

, 3.14.00 (II), 3.50.00 (III), 3.58.00 (II), 3.08.10 (II), 3.08.50 (III), 3.10.10 (II), 6.14.00 

(I), 6.58.00 (II), 6.14.10 (II), 6.14.50 (III), 6.59.00 (III), 6.40.67 (V), 6.70.01 (V) 

Tab. B.16. Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek 

HPJ Charakteristika 

08 
Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve 

vyšší svažitosti, středně těžké 

10 
Hnědozemě (typické, černozemní), včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžší 

spodinou, s příznivým vodním režimem 

14 
Illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách 

a svahovinách, středně těžké s těžkou spodinou, vláhové poměry jsou příznivé 

40 
Svažité půdy (nad 12°) na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, s různou štěrkovitostí a 

kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách 

50 
Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) s výjimkou hornin 

v HPJ 48, 49, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené 

58 
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké až velmi těžké, vláhové poměry méně 

příznivé, po odvodnění příznivé 

59 
Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vláhové poměry nepříznivé, po 

odvodnění příznivější 

70 
Glejové půdy při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké, výrazně zamokřené, po 

odvodnění vhodné převážně pro louky 

 

b) Zdůvodnění ploch navržených pro odnětí ze ZPF 

V následujícím textu je uveden stručný popis všech navržených zastavitelných ploch. Jejich přes-

nou lokalizaci, tvar, vymezení, omezení a limitování lze dohledat zejména v hlavním
45

 a koordinačním 

výkresu
46

. Účelem textové části není detailní a zevrubný popis řešených ploch, ale popis a vyjádření 

vztahů, které nelze efektivně a srozumitelně zobrazit v grafické části dokumentace. Textová část 

dokumentace územního plánu nemá nahrazovat (suplovat) to, co lze vyčíst z grafické části, protože 

textová část není samostatnou dokumentací, ale její nedílnou (integrální) součásti. Další odůvodnění 

navržených ploch je uvedeno níže v tomto oddílu pod písm. c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3.  

1. Plochy individuálního bydlení (BI) 

S ohledem na poměrně kompaktní charakter stávající zástavby jsou nově navržené plochy indi-

viduálního bydlení směřovány na okraje stávající zástavby obce Žeranovice, zejména na její severo-

východní a jihozápadní okraj, kde jsou navrženy plochy 2 a 3, resp. 5 – 8. Další kapacity v rozšiřování 

a zkvalitňování bytového fondu jsou i nadále v části starší zástavby, která by měla být rekonstruována 

a modernizována. Do řešení byly přednostně převzaty plochy z původního územního plánu. 

                                                           
44

 V závorce za kódem BPEJ je vždy uvedena i třída ochrany ZPF dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany 
45

 Výkres: A.2.2. Hlavní výkres grafické části Územního plánu.  
46

 Výkres: B.2.2.Koordinační výkres grafické části Odůvodnění.  
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 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 1 leží na severním okraji obce, vně zastavěného 

území, na něž na západní a jižní straně bezprostředně navazuje. Jedná se o nový záměr. Z urbanis-

tického hlediska se jedná o doplnění proluky v zástavbě na severní straně stávající ulice. Výhodou 

je dostupnost dopravní a technické infrastruktury (místní komunikace, vodovod, kanalizace, STL 

plynovod). Rozvoj plochy je na východní straně omezen (znemožněn) existujícími ochrannými 

pásmy VTL plynovodu, včetně regulační stanice plynu, a vedení vysokého napětí, proto je zástavba 

přerušena a není navřena až ke stávající vodoteči. Plochy limitované ochrannými pásmy jsou 

vymezeny jako stávající plochy zemědělské specifické (Z.1)  

 Koncepčně související navržené plochy individuálního bydlení (BI) 2 a 3 leží na severovýchodním 

okraji obce, z převážné části vně zastavěného území, na něž ale obě plochy bezprostředně navazují. 

Jedná se o převzaté záměry z původního územního plánu. Z hlediska urbanistické koncepce se 

jedná o prodloužení stávající zástavby severovýchodním směrem proti toku stávající vodoteče, 

v místě dřívějšího ovocného sadu. Výhodou je koncepční možnost napojení na technickou 

infrastrukturu (formou jejích prodloužení) obce v kombinaci s pozitivním vlivem klidné slunné 

lokality, jež je dostatečně chráněna před přírodními riziky. Za severovýchodním okrajem obou 

lokalit je navržena vodní plocha (viz níže navržené plochy 9 a 22). Pro zajištění dopravní a 

technické obsluhy navržené plochy 3 je navržena plocha veřejných prostranství s převahou 

zpevněných ploch (PV) 19. Pro navrženou plochu 3 je zpracována studie zástavby. 

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 4 leží na jihovýchodním okraji obce, vně zastavěného 

území, na něž na západě bezprostředně navazuje, v sousedství stávající obytné zástavby. Jedná se o 

zbývající část již realizovaného záměru z původního územního plánu, kdy jsou zastavěny již dvě 

třetiny původně navržené plochy. Z hlediska urbanistické koncepce se jedná o dostavbu stávající 

proluky s využitím nově vybudované dopravní a technické infrastruktury. 

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 5 leží na jižním okraji obce, vně zastavěného území, 

na něž na západě a severu bezprostředně navazuje, v sousedství stávající obytné zástavby. Jedná se 

o zbývající část již realizovaný záměr z původního územního plánu, kdy jsou zastavěny již dvě 

třetiny původně navržené plochy. Z hlediska urbanistické koncepce se jedná o dostavbu stávající 

proluky s využitím existující dopravní a technické infrastruktury. 

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 6 leží na jihozápadním okraji obce, vně zastavěného 

území, na něž na severovýchodní straně bezprostředně navazuje. Jedná se o nový záměr. Z urbanis-

tického hlediska se jedná o rozvoj nové zástavby v dosud nezastavěném území. Pro zajištění do-

pravní a technické obsluhy navržené plochy 6 je navržena plocha veřejných prostranství s převahou 

zpevněných ploch (PV) 17. 

 Koncepčně související navržené plochy individuálního bydlení (BI) 7 a 8 leží na jihozápadním 

okraji obce vně zastavěného území, na něž ale obě plochy bezprostředně navazují. Jedná se o 

převzatý záměr z původního územního plánu, kdy již byla realizována střední část předmětné 

lokality. Z hlediska urbanistické koncepce se jedná o prodloužení stávající zástavby jihozápadním 

směrem podél vodního toku Žeranovka. Výhodou je koncepční možnost napojení na dopravní 

(stávající účelová komunikace zajišťující dopravní obsluhu ČOV Žeranovice) i technickou infra-

strukturu (vodovod, kanalizace) v kombinaci s pozitivním vlivem klidné slunné lokality, jež je 

dostatečně chráněna před přírodními riziky. 

Tab. B.17. Přehled navržených ploch individuálního bydlení 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita Druh a index plochy 

1 1 0,5118 Sever – u farmy Plochy individuálního bydlení (BI) 

2 2 0,3660 SV – Třešňové sady Plochy individuálního bydlení (BI) 

3 3 1,3202 SV – Třešňové sady Plochy individuálního bydlení (BI) 

4 4 0,3625 
Jihovýchod – U 

cihelny 
Plochy individuálního bydlení (BI) 

5 5 0,1609 Jih – Nad mlýnem Plochy individuálního bydlení (BI) 

6 6 0,6331 
Jihozápad – Nad 

bařinou 
Plochy individuálního bydlení (BI) 
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Tab. B.17. Přehled navržených ploch individuálního bydlení – pokr. 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita Druh a index plochy 

7 7 0,8147 
Jihozápad – Na 

bařině 
Plochy individuálního bydlení (BI) 

8 8 1,0802 
Jihozápad – Na 

bařině 
Plochy individuálního bydlení (BI) 

 Celkem 5,2494   

 

2. Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 

 Ve střední části obce je uvnitř zastavěného území navržena plocha občanského vybavení – veřejná 

pohřebiště a související služby (OH) 16. Plocha je určena pro dobudování zázemí stávajícího 

hřbitova a je vymezena jako plocha přestavby (viz také výše kapitola 3, podkapitola 3.5, oddíl 

3.5.3, písm. d) Vymezení ploch přestavby). 

Tab. B.18. Přehled navržených ploch občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita Druh a index plochy 

1 16 0,1877 U hřbitova 

Plochy občanského vybavení – 

veřejná pohřebiště a související 

služby (OH) 

 Celkem 0,1877   

 

3. Plochy silniční dopravy (DS) 

 V poloze severně od zastavěného území obce Žeranovice jsou v územním plánu navrženy plochy 

12, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 76, určené pro realizaci dálnice II. třídy D49. Jedná se o zpřesněný 

záměr ze ZÚR ZK. Vymezení výše uvedených ploch je v souladu se zpracovanou dokumentací 

„Rychlostní silnice R 49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ (Viapont s.r.o. Brno/Pragoprojekt – 2008). 

Tab. B.19. Přehled navržených ploch silniční dopravy 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel / DI Druh a index plochy 

1 12 0,5455 dálnice II. třídy D49 Plochy silniční dopravy (DS) 

2 13 11,3546 dálnice II. třídy D49 Plochy silniční dopravy (DS) 

3 14 0,1869 dálnice II. třídy D49 Plochy silniční dopravy (DS) 

4 29 0,1458 dálnice II. třídy D49 Plochy silniční dopravy (DS) 

5 30 0,0782 dálnice II. třídy D49 Plochy silniční dopravy (DS) 

6 31 0,0371 dálnice II. třídy D49 Plochy silniční dopravy (DS) 

7 32 0,0334 dálnice II. třídy D49 Plochy silniční dopravy (DS) 

8 33 0,0100 dálnice II. třídy D49 Plochy silniční dopravy (DS) 

9 76 0,3099 dálnice II. třídy D49 Plochy silniční dopravy (DS) 

 Celkem 12,7014   

 

4. Plochy dopravní infrastruktury (D) 

 Na východním okraji řešeného území je vně zastavěného území navržena plocha dopravní 

infrastruktury (D) 11, určená pro vybudování účelové komunikace sloužící pro zajištění obsluhy 

navržené plochy technické infrastruktury (T*) 10, navržené pro realizaci hráze suchého poldru. 

 V západní části řešeného území byla navržena nová plocha dopravní infrastruktury (D) 81, určená 

pro realizaci nové cyklostezky. 
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Tab. B.20. Přehled navržených ploch dopravní infrastruktury 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel / DI Druh a index plochy 

1 11 0,0552 Účel. komunikace Plochy dopravní infrastruktury (D) 

2 81 0,7155 Cyklostezka  Plochy dopravní infrastruktury (D) 

 Celkem 0,7707   

 

5. Plochy technické infrastruktury (T*) 

 V lokalitě Višňové sady je, v intencích dokumentace Studie ochrany před povodněmi na území 

Zlínského kraje je navržena plocha technické infrastruktury (T*) 9 pro realizaci protipovodňové 

hráze na níž navazuje navržená plocha pro vodní plochy a toky (WT) 22. 

 V souladu s dokumentací „Žeranovice – poldr u Rovní“ – DUR je východně od obce na vodním to-

ku Židelná navržena plocha technické infrastruktury (T*) 10, určená pro realizaci navržené proti-

povodňové hráze poldru. 

 Navržené plochy technické infrastruktury (T*) 66 a 75 jsou určeny pro realizaci přiváděcího vodo-

vodního řadu a vedení vysokého napětí VN 22 kV. 

Tab. B.21. Přehled navržených ploch technické infrastruktury 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel /TI Druh a index plochy 

1 9 0,0493 Hráz poldu Plochy technické infrastruktury (T*) 

2 10 0,1432 Hráz poldu Plochy technické infrastruktury (T*) 

4 75 0,0404 
Vodovod 

+ vedení VN 
Plochy technické infrastruktury (T*) 

 Celkem 0,2329   

 

6. Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 

 Pro realizaci navrženého přiváděcího vodovodního řadu, jímž bude přiváděna voda z nového vrtu 

v lokalitě Bednárňa (tzv. „stará studna“) do obce Žeranovice jsou navrženy plochy 69, 72
47

, 73, 

75
48

), 

 Pro zajištění realizace nového vodního zdroje je navržena plocha technické infrastruktury – vodní 

hospodářství (TV) 79  

Tab. B.22. Přehled navržených ploch technické infrastruktury – vodní hospodářství 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel / TI Druh a index plochy 

1 69 0,3216 Vodovodní řad Plochy TI – vodní hospodářství (TV) 

2 73 0,0399 Vodovodní řad Plochy TI – vodní hospodářství (TV) 

3 79 0,0386 Vodní zdroj Plochy TI – vodní hospodářství (TV) 

 Celkem 0,4001   

 

7. Plochy technické infrastruktury – energetika (TE) 

 Pro zajištění kvality dodávky elektrické energie jsou v severozápadní části řešeného území navr-

ženy plochy technické infrastruktury – energetika (TE) 64, 65, 66, určené pro realizaci nové trasy 

vedení vysokého napětí VN 22 kV včetně nové trafostanice Žeranovice – Bednárňa, která bude 

                                                           
47

 Plocha 72 je navržena jako plocha krajinné zeleně (K), v níž je přípustným využitím mj. také realizace přívodního vodovodního řadu.  
48

 Plocha 75 je navržena jako plocha technické infrastruktury (T*), která je určena pro realizaci přívodního vodovodního řadu a vedení 

vysokého napětí VN 22 kV. 
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zajišťovat zásobování osady Bednárňa
49

. 

Tab. B.23. Přehled navržených ploch technické infrastruktury – energetika 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel / TI Druh a index plochy 

1 64 0,5710 Vedení VN 22 kV Plochy TI – energetika (TE) 

2 65 0,3002 Vedení VN 22 kV Plochy TI – energetika (TE) 

3 66 0,2416 Vedení VN 22 kV Plochy TI – energetika (TE) 

 Celkem 1,1128   

 

8. Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 

 Jihozápadně od obce je v sousedství stávající čistírny odpadních vod navržena plocha technické 

infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 15, určená pro vybudování sběrného dvora. 

Tab. B.24. Přehled navržených ploch technické infrastruktury – nakládání s odpady 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel /TI Druh a index plochy 

1 15 0,0968 Sběrný dvůr Plochy TI – nakládání s odpady (TO.1) 

 Celkem 0,0968   

 

9. Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 

 Pro dopravní připojení a zajištění technické obsluhy navržené plochy individuálního bydlení (BI) 6 

a propojení dvou stávajících místních komunikaci (komunikace vedoucí k ČOV a komunikace 

přicházející od kostela) je na JZ okraji obce navržena plocha veřejných prostranství s převahou 

zpevněných ploch (PV) 17.  

 Pro zajištění přístupu a z důvodu zajištění ochrany bezprostředního okolí sochy sv. Josefa na jižním 

okraji obce je navržena plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 18  

 Pro dopravní připojení a zajištění technické obsluhy navržené plochy individuálního bydlení (BI) 3 

je na SV okraji obce navržena plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 19.  

Tab. B.25. Přehled navržených ploch veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel Druh a index plochy 

1 17 0,1384 Uliční prostranství 
Veřejné prostranství s převahou 

zpevněných ploch (PV) 

2 18 0,0022 
Veřejné 

prostranství 

Veřejné prostranství s převahou 

zpevněných ploch (PV) 

3 19 0,1018 Uliční prostranství 
Veřejné prostranství s převahou 

zpevněných ploch (PV) 

 Celkem 0,2424   

 

10. Vodní plochy a toky (WT) 

 V souladu se zpracovanou dokumentací „Rychlostní silnice R 49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ 

(Viapont s.r.o. Brno/Pragoprojekt – 2008) jsou pro úpravu vodního toku Ludslávka navrženy 

plochy pro vodní plochy a toky (WT) 20 a 74, pro úpravu vodního toku Žeranovka je navržena 

plocha pro vodní plochy a toky (WT) 21, pro úpravu vodního toku Židelná je navržena plocha pro 

vodní plochy a toky (WT) 23. 

                                                           
49 Pro realizaci vedení VN 22 kV jsou určeny rovněž navržené plocha technické infrastruktury (T*) 75 a plocha přírodní (P) 67, v níž je 

přípustným využitím mj. také realizace vedení VN 22 kV. 
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 V lokalitě Višňové sady je, v intencích dokumentace Studie ochrany před povodněmi na území 

Zlínského kraje (opatření ZL 3152), navržena plocha pro vodní plochy a toky (WT) 22. 

 Na levostranném přítoku vodního toku Židelná (IDVT 10191442), v místní trati Paseka, byly 

počátkem 90. let minulého století obcí vybudovány dvě vodní plochy tzv. Rybníky v Pasece. Tyto 

vodní plochy obec pronajímá Rybářskému spolku Žeranovice k chovu ryb. Vzhledem k tomu, že se 

tyto plochy nacházejí z převážné části na lesních porostech, tzn. že jsou vedeny jako lesní porosty, 

jsou územním plánem navrženy dvě nové plochy pro vodní plochy a toky (WT) 24 a 25. Cílem 

návrhu těchto ploch je vytvoření legislativních podmínek umožňujících narovnání faktického stavu 

(vodní plochy již byl realizovány, aniž by byly naplněny podmínky stanovené v Části třetí, Hlavě 

III, Dílech 4 a 5 a Části čtvrté, Hlavě I Stavebního zákona). 

Tab. B.26. Přehled navržených ploch pro vodní plochy a toky 

Poř. č. Označ. Plocha (ha) Lokalita Druh a index plochy 

1 20 0,0239 Ludslávka Vodní plochy a toky (WT) 

2 21 0,1122 Žeranovka Vodní plochy a toky (WT) 

3 22 0,2531 Višňové sady Vodní plochy a toky (WT) 

4 23 0,0462 Židelná Vodní plochy a toky (WT) 

5 24 0,6130 Paseka Vodní plochy a toky (WT) 

6 25 0,3437 Paseka Vodní plochy a toky (WT) 

7 74 0,0407 Ludslávka Vodní plochy a toky (WT) 

 Celkem 1,4328   

 

11. Plochy krajinné zeleně 

Plochy pro krajinnou zeleň jsou navrženy jednak pro realizaci chybějících částí biokoridorů, jež 

jsou základními skladebnými prvky ÚSES, jednak pro provedení opatření na ZPF s cílem eliminace 

vodní a větrné erozní ohroženosti v území a pro tvorbu krajiny. Pro založení nebo doplnění 

chybějících segmentů regionálního biokoridoru RK 1580 byly navrženy plochy 39 – 44, 71 a 72, pro 

založení nebo doplnění chybějících segmentů lokálních biokoridorů byly navrženy plochy 45 – 54. Pro 

pásy liniové zeleně s protierozní a krajinotvornou funkcí jsou navrženy plochy 55 – 62. 

Podrobný popis vymezení a návrhu ploch ÚSES je uveden výše v kapitole 3, podkapitole 3.5, 

oddílu 3.5.11, písm. d) Ochrana přírody a krajiny, bodě 2. Územní systém ekologické stability.  

Tab. B.27. Přehled navržených ploch krajinné zeleně 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel Druh (index plochy) 

1 39 0,7282 Regionální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

2 40 0,0302 Regionální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

3 41 0,4897 Regionální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

4 42 2,1815 Regionální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

5 43 1,9839 Regionální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

6 44 1,6720 Regionální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

7 45 0,2337 Lokální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

8 46 0,5479 Lokální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

9 47 0,8850 Lokální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

10 48 0,0702 Lokální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

11 49 0,5765 Lokální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

12 50 0,4639 Lokální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

13 51 1,2166 Lokální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 
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Tab. B.27. Přehled navržených ploch krajinné zeleně – pokr. 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel Druh (index plochy) 

14 52 0,1088 Lokální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

15 53 0,0683 Lokální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

16 54 0,0537 Lokální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

17 55 0,2440 Liniová zeleň Plochy krajinné zeleně (K) 

18 56 0,1090 Liniová zeleň Plochy krajinné zeleně (K) 

19 57 0,4886 Liniová zeleň Plochy krajinné zeleně (K) 

20 58 0,1503 Liniová zeleň Plochy krajinné zeleně (K) 

21 59 0,2015 Liniová zeleň Plochy krajinné zeleně (K) 

22 60 0,3199 Liniová zeleň Plochy krajinné zeleně (K) 

23 61 0,2657 Liniová zeleň Plochy krajinné zeleně (K) 

24 62 0,4764 Liniová zeleň Plochy krajinné zeleně (K) 

25 71 1,3351 Regionální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

26 72 0,0419 Regionální biokoridor Plochy krajinné zeleně (K) 

 Celkem 14,9425   

 

12. Plochy přírodní 

 Navržené plochy přírodní 34 – 38, 63, 67 a 80 jsou určeny pro realizaci chybějících nebo 

nefunkčních částí biocenter, která jsou základními skladebnými částmi (prvky) územního systému 

ekologické stability (ÚSES). 

 Podrobný popis vymezení a návrhu ploch ÚSES je uveden v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 

3.5.11, písm. d), bodě 2. Územní systém ekologické stability.  

Tab. B.28. Přehled navržených ploch přírodních 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel Druh a index plochy 

1 34 1,5395 LBC U Rovní Plochy přírodní (P) 

2 35 2,1698 LBC Pod kopcem Plochy přírodní (P) 

3 36 2,2653 LBC U Větřáku Plochy přírodní (P) 

4 37 0,2489 LBC U Lechotské Plochy přírodní (P) 

5 38 3,4700 LBC Doubravy Plochy přírodní (P) 

6 63 0,8263 LBC Pod kopcem Plochy přírodní (P) 

7 67 0,1887 LBC Pod kopcem Plochy přírodní (P) 

8 80 1,0443 LBC U Větřáku Plochy přírodní (P) 

 Celkem 11,7528   

 

13. Celková bilance 

V následující tabulce je uvedena sumární bilance navrhovaných ploch. Podrobné vyhodnocení je 

v grafické části dokumentace – výkresu B.2.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
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Tab. B.29. Celková bilance požadavků na zábor půdního fondu v k.ú. Žeranovice 

Poř. č. Druh plochy s rozdílným způsobem využití 
Index 

PRVZ 

Plocha záboru 

v ha 

1 Plochy individuálního bydlení BI 5,2494 

2 Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby OH 0,1877 

3 Plochy silniční dopravy DS 12,7014 

4 Plochy dopravní infrastruktury D 0,7707 

5 Plochy technické infrastruktury T* 0,2329 

6 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 0,4001 

7 Plochy technické infrastruktury – energetika TE 1,1128 

8 Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady TO.1 0,0968 

9 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV 0,2424 

10 Vodní plochy a toky WT 1,4328 

11 Plochy krajinné zeleně K 14,9425 

12 Plochy přírodní P 11,7528 

 Celkem  49,1223 

 

c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond 

vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. 

1. Grafické znázornění záboru ZPF 

Grafické znázornění záboru zemědělského půdního fondu je ve výkrese „Výkres předpokládaných 

záborů půdního fondu“ v měřítku 1:5000 (výkres č. B.2.3). 

2.1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch 

Údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF a do tříd ochrany ZPF jsou 

uvedeny v tabulce výkresu B.2.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu grafické části Odů-

vodnění. 

2.2. Údaje o investicích do půdy 

V k.ú. Žeranovice byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou odvodnění pozemků (meliorace). 

Řešení územního plánu se dotýká investic do půdy v těchto navržených plochách. 

Tab. B.30. Dotčení realizovaných investic do půdy v k.ú. Žeranovice 

č. Druh plochy Index PRVZ Odvodnění plochy 

1 Plochy individuálního bydlení BI 7, 8 

2 Plochy silniční dopravy DS 12, 13, 14, 29, 31, 32, 76 

3 Plochy dopravní infrastruktury D 81 

4 Plochy technické infrastruktury – energetika TE 64, 65, 

5 Plochy tech. infrastruktury – vodní hospodářství  TV 79 

6 Plochy tech. infrastruktury – nakládání s odpady TO.1 15 

7 Vodní plochy a toky WT 20, 21, 24, 74 

8 Plochy krajinné zeleně K 
39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 62  

9 Plochy přírodní P 37 
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Před vlastní realizací navržených ploch uvedených v předcházející tabulce musí být v rámci pro-

jektové přípravy provedeno podrobné vyhodnocení stávající meliorační sítě s tím, že musí být zajiště-

na její funkčnost na plochách zemědělského půdního fondu, které nebudou zastavovány. 

2.3. Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby 

Zemědělskou půdu v katastru obce Žeranovice z velké části obhospodařuje společnost MARTI-

NICE, a.s., sídlící v sousedních Martinicích. Farma zemědělské výroby se nachází na severním okraji 

zastavěného území obce. V současnosti zde již není provozována intenzivní zemědělská výroba, areál 

je v soukromém vlastnictví s výjimkou jedné budovy, již vlastní zmíněná společnost MARTINICE. 

Jižně od areálu zemědělské farmy, v bývalém hospodářském dvoře, se nachází několik menších živno-

stenských provozoven. 

Územní plán stabilizuje stávající zemědělský areál. Vzhledem k tomu, že se zde nacházejí ještě 

některé volné nezastavěné plochy, je možné uvažovat s jejich intenzifikací. Nejsou navrženy žádné 

nové plochy pro zemědělskou výrobu.  

2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny  

Řešené území, které leží na pomezí Holešovské plošiny a Fryštácké brázdy, lze charakterizovat 

jako rovinu přecházející ve směru SZ-JV do pahorkatiny. Severozápadní polovina katastru má tvar 

plošiny až mírně zvlněné pahorkatiny, jihovýchodní polovina má podobu zvlněné pahorkatiny 

s plošinami v náhorních polohách, širokými údolními nivami a místy strmými údolními svahy. 

Zájmové území je tvořeno intenzivní zemědělskou krajinou s vysokým stupněm zornění. Lesní 

porosty se zachovaly pouze na strmých, špatně obhospodařovatelných svazích. V těsné vazbě na sídlo 

je krajinná mozaika rozdrobená a bližší přirozenému stavu. 

V současné době představuje zájmové území intenzivní vyprázdněnou zemědělskou krajinu s velmi 

nízkou ekologickou stabilitou (KES = 0,17), což odpovídá území s maximálním narušení přírodních 

struktur, kde základní ekologické funkce musí být nahrazovány technickými zásahy. Hlavním důvo-

dem je vysoké zornění půdního fondu, které činí 78,1 % . V řešeném území je malý, avšak ne zaned-

batelný podíl zahrad a travních porostů (celkem 8,7 %). Tyto plochy jsou především ve vazbě na 

samotné sídlo a zejména ve východní polovině obce tvoří přirozený lem zástavby při přechodu ze sídla 

do volné krajiny. Kvalita zemědělské půdy je zde velmi vysoká, přínosem je také malá svažitost území 

zejména v severní a západní části katastru, přestože zde hrozí především větrná eroze půdy. Svážnější 

jižní a východní polovina je náchylnější k vodní erozi a citlivější na způsob obhospodařování. Výnosy 

zemědělských plodin jsou podmíněny vysokými energetickými vklady do půdy, produkční potenciál 

zemědělské půdy je přes stanovištní limity vysoký. 

Z mimoprodukčních funkcí je významná ekologická stabilita krajiny, biodiverzita a rovnováha 

jednotlivých ekosystémů. Vzhledem k dominanci agrárních systémů v krajině je tento potenciál velmi 

oslabený, což se projevuje vodní i větrnou erozí a narušeným vodním režimem. Schopnost autoregu-

lačních procesů v krajině je tak velmi malá, přírodě blízké ekosystémy (les, voda), tvoří pouhých 5,9 

% z celkové výměry. Ekologická stabilita v území je různá, nejvíce stabilní je jihovýchodní kvadrant 

území ve vazbě na potok Židelná a lesní plochy pod Hrádkem. Naopak západní polovina je tvořena 

téměř výhradně plochami orné půdy, rozčleněnými pouze několika polními cestami bez doprovodné 

liniové zeleně. Narušená krajina pak poskytuje i menší možnosti jejího rekreačního využití. 

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 nezasta-

věném (krajinném) prostředí bude vycházet ze zásad trvale udržitelného rozvoje. Prioritně musí být 

preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné dosáhnout 

vyváženosti mezi rozvojovými požadavky a tendencemi, eliminovat ekologické zátěže a současně je 

třeba zachovat základní produkční funkce území. V převážné části řešeného území dominuje narušená 

kulturní krajina, která však doposud neztratila potenciální schopnost přirozené obnovy. V těch částech, 

kde nebude docházet k rozvoji urbanizace území, tj. zejména v jižní polovině katastru, je třeba 

uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího stavu. V severní části řešeného územní, zejména ve 

vazbě na novou antropogenní bariéru, jíž se po své realizaci stane dálnice II. třídy D49, by ale mělo 

dojít k obnově a zlepšení funkčnosti krajiny, což bude vyžadovat revitalizační opatření, a to zejména 
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obnovu přirozeného vodního režimu a přírodě blízkých vegetačních prvků. Cílem je zvýšení podílu 

přírodních a přírodě blízkých prvků (zejména formou alejí a pásů zeleně) a postupná náhrada 

stanovištně nepůvodních druhů dřevin. 

V celém řešeném území se velmi silně projevuje větrná i vodní eroze. Proto musí být zajištěna 

důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů krajinné zeleně a současně musí být realizováno 

zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, vytvářejících jednak 

protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí. Rozsáhlé 

zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci zemědělského 

půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním ekologické stability. 

V grafické části dokumentace jsou tyto plochy vymezeny jako plochy vyžadující změnu nebo úpravu 

způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje. 

V řešení územního plánu byly revidovány prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 

vymezené v předešlých územně plánovacích dokumentacích. Podrobný popis návrhu ÚSES je uveden 

výše v kapitole 3, podkapitole 3.5, oddílu 3.5.11, písm. d), bod 2. Územní systém ekologické stability 

této textové části Odůvodnění. 

2.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území  

V grafické části dokumentace je ve všech výkresech v měřítku 1:5000 vyznačena hranice kata-

strálního území Žeranovice. 

2.6. Zdůvodnění navrženého řešení 

Navrhované plochy určené pro bytovou výstavbu, občanské vybavení, dopravu, veřejná prostran-

ství a technickou infrastrukturu vycházejí z koncepce urbanistického řešení celého sídla, závazných 

územně technických a plánovacích podkladů a z požadavků dotčených orgánů a organizací.  

a) Přehled ploch převzatých z původního Územního plánu obce Žeranovice z r. 2001 

V následující tabulce je uveden přehled a porovnání ploch, pro něž bylo již v minulosti v rámci 

projednání Územního plánu obce Žeranovice, dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně země-

dělského půdního fondu, v platném znění, příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu 

uplatněno kladné stanovisko k územně plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného 

území z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. 

Tab. B.31. Přehled ploch, pro něž již bylo uplatněno kladné stanovisko příslušného dotčeného orgánu 

Č. 
Označ. 

plochy 

Požadovaná výměra záboru 

půd. fondu v ha  

Výměra plochy v ha pro níž 

již byl udělen souhlas
50

 

Označení plochy (nebo její 

části) v původním ÚP 

1 2 0,3660 0,36 B104 

2 3 1,3202 1,32 B1, B103 

3 4 0,3625 0,36 SO101 

4 5 0,1598 0,16 B101 

5 7 0,8147 0,81 B14 

6 8 1,0802 1,10 B14 

7 22 0,2531 0,25 W101 

 Σ 4,3565 4,36  

 

b) Redukce ploch navržených v původním Územním plánu obce Žeranovice z r. 2001 

Obec Žeranovice má v současnosti realizovánu jen část ploch navržených v původním územním 

plánu pro rozvoj obytné funkce. Převážná část zbývajících pozemků je buď majetkoprávně nedos-

tupná, nebo není technicky připravena (chybějící dopravní a technická infrastruktura). Část původně 

navržených ploch na severním okraji obce byla vypuštěna v rámci změn č. 2 a 3 (schváleny v r. 2012) 

                                                           
50

 Pokud je hodnota dřívějšího požadovaného záboru větší, než hodnota nově požadovaného záboru, je uváděna nižší hodnota.  
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Proto byla v rámci procesu zpracování tohoto územního plánu přednostně prověřena opodstatněnost 

návrhu původně uvažovaných ploch navržených v Územním plánu obce Žeranovice, a to jednak 

z důvodů majetkoprávní nedostupnosti některých ploch, jednak z důvodů absence dopravní a technic-

ké infrastruktury. 

Nově navržené řešení má mnohem kompaktnější charakter, kdy jsou nové zastavitelné plochy 

směřovány především do území, které je již alespoň částečně zainvestováno veřejnou infrastrukturou 

nebo se jedná o klíčové plochy, které budou předznamenávat další prostorový rozvoj obce (seve-

rovýchodní a jihozápadní okraje Žeranovic). Zejména z důvodů výrazného vysouvání zástavby do 

volné krajiny nebyly mj. do nového územního plánu zapracovány původně navržené návrhové plochy 

bydlení B4, B11 (jihovýchodní okraji obce), B12 (západní okraj obce) a ani výhledové plochy bydlení 

RB3, RB4. Dalšími důvody jejich nezapracování jsou prognóza demografického vývoje (podrobně viz 

výše kapitola 3, podkapitola 3.6, oddíl 3.6.3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch této 

textové části Odůvodnění), požadavek ze schváleného Zadání na maximální ochranu půd zařazených 

do I. a II. třídy ochrany ZPF a skutečnost, že v těchto plochách není vybudována odpovídající 

dopravní a technická infrastruktura. Ze stejných důvodů byla rovněž převedena původně navržená 

plocha bydlení B2, resp. její dosud nezastavěná část, z kategorie návrh do kategorie územní rezerva.  

Byly vyhodnoceny plochy navržené v dosud platném ÚPO Žeranovice pro výrobu a skladování, 

včetně ploch pro zemědělskou výrobu. Původně navržená plocha pro podnikání P1 byla vypuštěna 

změnou č. 2 a 3, navržená plocha pro podnikání P2 již byla realizována. Plocha zemědělské výroby 

ZV1 navržená pro rozšíření zemědělského areálu nebyla dosud zastavěna. Územní plán stabilizuje 

stávající výrobní areály. Vzhledem k tomu, že se v těchto areálech (zejména v areálu zemědělské 

výroby) nacházejí ještě některé volné plochy, je možné uvažovat s jejich intenzifikací. S ohledem 

připravovanou realizaci Strategické průmyslové zóny Holešov, která se nachází ve vzdálenosti cca 3 

km severně od Žeranovic, existenci stávajících výrobních ploch ve vlastní obci a případné nutnosti 

záboru nejprodukčnějších půd s I. a II. třídou ochrany ZPF, nejsou navrženy žádné nové plochy pro 

výrobu, tzn., že do jeho řešení územního plánu nebyla zapracována původně navržená plochy ZV1 ani 

navazující (sousední plocha O2).  

 

Tab. B.32. Přehled ploch navržených v původním Územním plánu obce (ÚPO) Žeranovice (ve změní změn 

č. 2, 3, 4) a způsob jejich zapracování do nového Územního plánu Žeranovice 

Č. 
Rozdělení ploch navržených 

v ÚPO Žeranovice 
Označení plochy v ÚPO Žeranovice 

Označení převzaté plochy 

v novém ÚP Žeranovice 

1 
Plochy zcela, nebo částečně 

realizované 

B2 (část), B6, B8, B10, B11 (část), B14, 

B101 (část), B104 (část), B105, (část), 

SO101 (část), R2, P2, TOV1, R1 

- 

2 

Plochy vymezené jako součást 

stabilizovaných ploch uvnitř 

zastavěného území  

B5, B7, B9, B13, RB3 (část), RB4 

(část), B106 
- 

3 
Převzaté plochy zapracované 

do nového ÚP Žeranovice 

B1, B103 

B14 (část) 

B101 (část) 

B104 (část) 

SO101 (část) 

W101 = 22 

3 

7, 8 

5 

2 

4 

22 

4 

Plochy, které nebyly převzaty 

a zapracovány do nového ÚP 

Žeranovice, nebo které byly 

z řešení ÚP zcela vypuštěny  

B1, B4, B11 (část), B12, RB3 (část), 

RB4 (část), O2, ZV1 
- 

5 

Plochy, které byly v novém 

ÚP Žeranovice, vymezeny 

jako územní rezervy 

B2 (část) 27, 28 

 



ÚZEMNÍ PLÁN ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

124 

c) Požadavky na zábor vysokobonitního ZPF 

Realizací (zastavěním) ploch navržených územním plánem dojde k záborům vysokobonitního 

zemědělského půdního fondu (ZPF), protože přibližně 90 % veškerých pozemků v řešeném území je 

zařazeno do I. a II. třídy ochrany ZPF (viz výkres B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního 

fondu grafické části Odůvodnění), takže nelze zvolit alternativní řešení. 

V následujícím textu je odůvodnění návrhu těch ploch, k nimž příslušný dotčený orgán ochrany 

ZPF uplatnil nesouhlasné stanovisko (podrobně viz také výše – kapitola 2, podkapitola 2.4, oddíl 

2.4.1, písm. g) této textové části Odůvodnění). 

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 1 je situována na severním okraji zastavěného území 

a jako funkční plocha navazuje na areál bývalého zemědělského družstva, který je nyní vymezen 

jako stávající plocha výroby a skladování. Nejbližší objekt výroby v areálu bývalé farmy leží ve 

vzdálenosti cca 30 m od západního okraje navržené plochy 1 (nejbližší stávající rodinný dům leží 

ve vzdálenosti pouhých 23 m). Vzhledem k tomu, že západním okrajem plochy č. 1 prochází 

vzdušné vedení vysokého napětí, jehož ochranná pásma jsou limitem, lze uvažovat nejmenší 

vzdálenost budoucího rodinného domu minimálně 10 – 12 m od západního okraje plochy č. 1. 

Z toho vyplývá, že mezi nejbližším objektem v ploše výroby a budoucím rodinným domem bude 

vzdálenost minimálně 40 m. Tato vzdálenost se jeví zcela dostatečná. Ve stanovení podmínek 

ploch s rozdílným způsobem využití je pro plochy výroby a skladování navíc uvedeno, že nejsou 

přípustné „všechny činnosti, pozemky, stavby a zařízení, které svým provozem negativně ovlivňují 

území za hranicí vlastní výrobní plochy“. Jedním z hlavních důvodů návrhu této plochy je záměr 

využití stávající dopravní a technické infrastruktury (jižní okraj navržené plochy vymezuje stávající 

zpevněná místní komunikace, v níž jsou vybudovány stoka jednotné kanalizace, zásobovací 

vodovodní řad, středotlaký plynovod, vedení nízkého napětí a místní telekomunikační kabel. 

Dalším důvodem je vytvoření podmínek pro doplnění oboustranné zástavby podél této ulice. Volný 

pás území mezi východním okrajem plochy č. 1 a stávajícím vodním tokem Žeranovka je nezasta-

vitelný z důvodu limitování ochrannými a bezpečnostními pásmy stávajícího VTL plynovodu, 

regulační stanice plynu a vzdušného vedení vysokého napětí. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 3, 5, 7 a 8 jsou převzatými záměry ze současně 

platného Územního plánu obce Žeranovice, do něhož byly zapracovány v rámci změn č. 2, 3 a 4, 

které nabyly účinnosti dne 08.03.2012 (změny č. 2 a 3) a 27.09.2012 (změna č. 4), tj. před cca pěti 

lety, v době, kdy již platil stávající stavební zákon (č. 183/2006 Sb.). Příslušným dotčeným 

orgánem na úseku ochrany zemědělského půdního fondu bylo k těmto změnám uděleno souhlasné 

stanovisko a od té doby nenastaly žádné podstatné změny, které by vedly k vydání opačného / 

nesouhlasného stanoviska (viz také ust. § odst. 4 platného stavebního zákona). 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 7 a 8 jsou dílčími plochami již částečně realizované 

původně navržené plochy B14. Záměr na realizaci původní plochy B14 lze doložit jak vybu-

dovanou kanalizací, která je vedena po jejím JV okraji, tak situováním čistírny odpadních vod, 

která byla vybudována až za západním okrajem původně navržené plochy B14 ve vzdálenosti cca 

350 m od tehdejšího okraje zástavby. Pokud by obec s výstavbou v lokalitě B14 neuvažovala, 

mohla být čistírna umístěna blíže k obci, čímž by došlo k podstatnému snížení nákladů za realizaci 

kanalizačního sběrače i čistírny odpadních vod, která byla vybudována pro 850 ekvivalentních 

obyvatel (EO). Územním plánem je do r 2030 uvažováno cca 800 – 820 obyvatel. Navržená plocha 

individuálního bydlení (BI) 5 je zbývající částí již převážně realizované původně navržené plochy 

B101 v ÚPO Žeranovice a plocha 3 je původně navrženou plochou B103 v ÚPO Žeranovice. 

V této lokalitě, která je nyní ve vlastnictví Obce Žeranovice, již došlo k výstavbě kanalizace a obec 

má zpracovánu územní studii, která řeší podrobné uspořádání lokality, která je nyní připravována 

pro vlastní realizaci. Vypuštěním všech uvedených ploch by tak došlo ke značným ekonomickým 

ztrátám a případnému uplatnění požadavků na kompenzaci náhrad za změny v území ve smyslu 

ust. § 102 platného stavebního zákona. 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 1 až 6 a z části ploch 7 a 8 vyvolávají požadavky na 

zábor půdy zařazené do II. třídy ochrany ZPF. V ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, je uvedeno: „Zemědělskou půdu I. a II. 
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třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 

veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu“. V ustanovení § 4 odst. 4 téhož zákona se 

uvádí: „Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně 

plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich 

využití“. Navržené plochy č. 2, 3, 4, 5, 7 a 8 jsou přebíraným záměrem ze současně platné územně 

plánovací dokumentace (Územní plán obce Žeranovice) a novým Územním plánem Žeranovice 

nedochází ke změně jejich využití. Na tyto plochy se tedy nevztahuje požadavek na prokázání, že 

jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

 Pokud se týká navržené plochy individuálního bydlení (BI) 1, je veřejným zájmem (Obce Žera-

novice) využití stávající dopravní a technické infrastruktury (jižní okraj navržené plochy vymezuje 

stávající zpevněná místní komunikace, v níž jsou vybudovány stoka jednotné kanalizace, 

zásobovací vodovodní řad, středotlaký plynovod, vedení nízkého napětí a místní telekomunikační 

kabel) a vytvoření podmínek pro doplnění oboustranné zástavby podél této ulice.  

 Dlouhodobým záměrem Obce Žeranovice je propojení dvou paralelních místních komunikací 

(vzájemně vzdálených cca 200 m) na jihozápadním okraji obce. Obě komunikace jsou na severu 

(resp. severovýchodě) napojeny na páteřní silnici č. III/490 16. První z nich (východní) je vedena 

v délce cca 400 m ve směru SV – JZ podél kostela a školy až na jižní okraj obce (do prostoru okolí 

sochy sv. Josefa), kde se stáčí východním směrem a pokračuje podél nové zástavby k bývalému 

mlýnu. Druhá (západní) komunikace v délce cca 800 m prochází okolo hasičské zbrojnice, 

pokračuje k nové zástavbě za jižním okrajem obce – k navrženým plochám individuálního bydlení 

(BI) č. 7 a 8 – a je ukončena až u čistírny odpadních vod. V územním plánu je proto na JZ okraji 

obce navržena plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 17, která je určena 

pro realizaci nové místní komunikace propojující obě výše uvedené komunikace. Ta by měla 

nahradit dosud provizorní účelovou komunikaci neprávně vedenou/vyježděnou po soukromém 

pozemku. Současně s realizací nové komunikace by mělo dojít také k propojení vodovodních a 

plynovodních řadů v obou ulicích a vybudování nové větve jednotné kanalizace. Vybudování nové 

komunikace a uvedených inženýrských sítí je dlouhodobou prioritou a veřejným zájmem Obce 

Žeranovice. V návaznosti na tuto budoucí komunikaci je navržena nová plocha individuálního 

bydlení (BI) 6. Jedná se o nový záměr, který však spolu s vybudováním nové komunikace a inže-

nýrských sítí přispěje k efektivnějšímu zajištění ekonomické udržitelnosti a reálnosti budoucí 

realizace nového dopravního propojení v této části obce.  

 Pro realizaci protipovodňové hráze na severním okraji obce Žeranovice je územním plánem 

navržena plocha technické infrastruktury (T*) 9 na níž navazuje navržená plocha pro vodní plochy 

a toky (WT) 22. Navržené plochy jsou zpřesněným záměrem Studie ochrany před povodněmi na 

území Zlínského kraje (Hydroprojekt CZ a.s. 08/2007) je koncepcí / koncepčním dokumentem 

Zlínského kraje, kde je označen jako „suchá nádrž Žeranovice (ZL 3152), poldr N6“
51

. Poldr je 

uvažován se zemní sypanou hrází, umístěnou nad pravostranným přítokem Židelné (IDVT 

10188861), má působit jako lapač splavenin, situovaný před vtokem do zatrubnění. Celkový 

retenční prostor zdrže je uvažován cca 700 m
3
. Obec Žeranovice zde současně uvažuje i s částeč-

ným stálým nadržením vodní hladiny s cílem vybudování přírodě blízkého opatření na podporu a 

zvyšování biodiverzity – tůň s mokřadem. Uvedený poldr je s ohledem na svůj účel situován 

v údolnici pravostranného přítoku vodního toku Židelná (IDVT 10188861), nad zastavěným 

územím obce Žeranovice, na půdách zařazených do II. třídy ochrany ZPF (BPEJ 6.14.10). Poldr 

nelze vymezit na libovolném místě, např. na půdách s nižší ochranou ZPF mimo údolnici, nebo 

v údolnici pod zastavěným územím obce na jižním okraji katastru, na půdách zařazených do V. 

třídy ochrany ZPF, protože situováním mimo uvedenou konkrétní polohu by ztratil svůj význam 

protipovodňového opatření. Veřejný zájem na jeho realizaci je deklarován tím, že jak plocha 

technické infrastruktury (T*) 9, tak plocha pro vodní plochy a toky (WT) 22, jsou vymezeny jako 

veřejně prospěšné stavby, pro něž lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (viz také kapitola 8 

textové části A.1 Územní plán a výkres A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací grafické části A.2 Územní plán). Důvodem veřejné prospěšnosti – veřejným zájmem – je 
                                                           
51

 Aktuálně dostupné na https://vms4.kr-zlinsky.cz/ppo/. 

https://vms4.kr-zlinsky.cz/ppo/
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vytvoření podmínek pro eliminaci rizik záplav extravilánovými vodami zastavěného území obce 

Žeranovice. Ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. l) je „veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou 

infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané 

územně plánovací dokumentaci“. 

 

d) Odůvodnění opodstatněnosti navržených ploch 

V ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

je uvedeno: „Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména neza-

stavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách staveb-

ních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a 

zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, nutno 

zejména a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové 

poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, b) odnímat jen nejnutnější plochu země-

dělského půdního fondu, c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospo-

dařování zemědělského půdního fondu, d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně 

provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění 

dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace“. 

V § 5 téhož zákona je uvedeno: „Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plá-

novací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně 

plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany (§ 4), 

navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a 

ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 

důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 

řešením“. 

 V následující tabulce je ve smyslu výše uvedeného § 4, písm. a) vyhodnoceno, zda navrženým 

řešením dojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových 

poměrů v území a sítě zemědělských účelových komunikací
52

, a to v podrobnosti zpracovávané 

dokumentace, tj. územního plánu (viz ustanovení § 43 odst. 3 platného stavebního zákona), tzn., že 

toto vyhodnocení není vztahováno na jednotlivé navazující pozemky, neboť by se jednalo podrob-

nost regulačního plánu, který je stejně jako územní plán druhem územně plánovací dokumentace, 

ale na jednotlivé navazující plochy. Zajištění (právního a fyzického) přístupu na konkrétní zbylé 

související nebo navazující plochy (plocha vždy sestává minimálně z jednoho nebo více pozemků) 

vzniklé vymezením či budoucí realizací zastavitelných ploch, není předmětem řešení územního 

plánu. Územní plán stanovuje podmínky pro využití ploch. Zajištění podmínek (právního) přístupu 

na konkrétní pozemky je v kompetenci katastrálního zákona, přičemž podmínky pro organizaci a 

využívání zemědělských pozemků řeší pozemková úprava nebo územní rozhodování. Územní plán 

se nezabývá vlastnickými vztahy ani jednotlivými (konkrétními) uživateli zemědělských pozemků 

(které jsou navíc v čase proměnlivé). 

V katastrálním území Žeranovice zaujímá z celkové výměry 538 ha zemědělská půda 468 ha, 

z toho je cca 32 ha obhospodařováno malovýrobně (převážně jako zahrady či sady navazující na 

obytnou zástavbu uvnitř zastavěného území nebo jako drobné záhumenky vně zastavěného území) 

a zbývajících cca 436 ha je obhospodařováno velkovýrobně. Zastoupení orné půdy činí 89,7 %. Dle 

Veřejného registru půdy (LPIS) je v řešeném území obce Žeranovice evidováno 20 půdních bloků 

(blok představuje souvislou plochu zemědělské půdy s jednou kulturou obhospodařované jedním 

uživatelem v jednom režimu obhospodařování - konvenční vs. přechodné vs. ekologické hospoda-

ření), které jsou dále členěny na jednotlivé díly. V řešeném území obce Žeranovice lze dohledat 41 

dílů půdních bloků (některé přesahují řešené území). Tři největší půdní bloky zaujímají v řešeném 

území 67,35 ha, 32,86 ha a 32,35 ha, výměra tří největších (půdních) dílů 45,34 ha, 40,14 ha a 

36,32 ha. Převážná část zemědělského půdního fondu se nachází na částečně sklonitých pozemcích 

                                                           
52 Tabelární vyhodnocení případného narušení organizace zemědělského půdního fondu, hydrologických a odtokových poměrů v území a sítě 

zemědělských účelových komunikací pro jednotlivé plochy lze v kontextu uvedené tabulky porovnat s výkresem B.2.6 Koncepce uspořá-
dání krajiny grafické části Odůvodnění.  
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náchylných k vodní erozi. Současný nepříliš utěšený stav využívání ploch ZPF v řešeném území je 

přímým odrazem agrární politiky uplynulého půlstoletí, na jejímž počátku stála kolektivizace 

zemědělství a zakládání Jednotných zemědělských družstev (JZD), následovaná pozdějšími eta-

pami koncentrace, specializace a kooperace socialistického zemědělství a roce po 1989 restitucemi 

a privatizacemi. Anonymizace procesu využívání zemědělského půdního fondu, v němž byl vlast-

ník oddělen od uživatele, se zákonitě musela promítnout do dnešní podoby krajiny. Z původního 

hospodaření se stala zemědělská (velko)výroba, v jejímž důsledku byla krajina na mnoha místech 

degradována na pouhý výrobní nástroj (zdroj).  

Požadavek „co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu“, jehož přesný 

význam není definován v žádném právním předpisu, lze dovozovat jako požadavek „na minima-

lizaci územních bariér s cílem zajištění maximální efektivity využívání ZPF“. To však neznamená, 

že by mělo řešení územního plánu rezignovat např. na vytvoření podmínek pro udržitelné hydro-

logické a odtokové poměry nebo ekologizaci krajiny či zvýšení její prostupnosti. Proto jsou územ-

ním plánem vytvářeny podmínky pro zlepšení současného, dlouhodobě neudržitelného stavu, který 

dosud přetrvává také v důsledku dotační politiky preferující vybrané druhy plodin (např. kukuřice 

nebo řepka), jejichž pěstování má negativní vliv na zvyšování a urychlování vodní i větrné eroze, 

která se silně projevuje prakticky v celém řešeném území. Tak aby došlo ke skutečnému zlepšení 

stávajícího, v mnoha případech neutěšeného stavu, musí dojít k realizaci konkrétních opatření 

v území. Stále totiž přetrvává velmi intenzivní využívání zemědělské půdy s cílem maximalizace 

zisků. Nadále přetrvává trend tento princip nijak neměnit, a naopak udržet stávající stav co nejdéle 

přestože aktuální způsob obhospodařování není na mnoha místech v souladu se zásadami Stan-

dardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) - viz také zákon č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, v platném znění. Tato zjevná skutečnost však bohužel zůstává poněkud stranou 

pozornosti příslušných dozorových orgánů. I proto zde zůstává stále zaorána celá řada původních 

polních cest (v řešeném území zaniklo v uplynulých padesáti letech minimálně 20 polních cest) a 

tam, kde by měla být vytvořena protierozní opatření, zůstávají zachovány obrovské hony orné 

půdy, které lze právě pro jejich velikost a celistvost výhodně obdělávat velkou zemědělskou 

technikou.  

V celém řešeném území je ale naopak nutné, aby byla nejen zajištěna důsledná ochrana stávajících 

prvků a segmentů krajinné zeleně, ale aby bylo současně realizováno zakládání nových ekologicky 

stabilních porostů převážně liniového charakteru, vytvářejících jednak protierozní opatření, jednak 

opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí. Rozsáhlé zemědělské celky nesmí 

být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci zemědělského půdního fondu s 

vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním ekologické stability. Proto je pojem 

„narušování organizace zemědělského půdního fondu“ u navržených ploch krajinné zeleně (K) a 

ploch přírodních (P), velmi relativní, resp. zavádějící, neboť případnou realizací navržených ploch 

krajinné zeleně určených pro doplnění chybějících částí biokoridorů, biocenter nebo k založení 

pásů liniové krajinné zeleně sice dojde k rozdělení honů, a tím k hypotetickému zhoršení 

obdělávání jednotlivých ploch (např. plocha v délce jednoho kilometru bude rozdělena na dvě 

části), ale současně budou vytvořeny podmínky pro snížení vodní a větrné eroze, která se velmi 

významně uplatňuje v převážné části řešeného území a pro celkové zvýšení ekologické stability 

v území. Územní plán, jako koncepční a právní dokument, vytváří pouze podmínky a příležitosti 

pro zlepšení stávajícího stavu a nemá žádné nástroje na reálnou (fyzickou) změnu stávajícího stavu. 

 Vlastní odnímání ploch zemědělského půdního fondu (uvedené pod písm. b) citovaného paragrafu 

4) není předmětem řešení územního plánu, ale je součástí navazujících (stavebně) správních řízení.  

 Co se týká požadavku uvedeného pod písm. c) citovaného paragrafu 4, představuje největší zásah 

do řešeného území navržená trasa dálnice II. třídy D49, která je převzatým záměrem ze ZÚR ZK. 

Všechny ostatní záměry odpovídají charakteru a podmínkám řešeného území.  

 Požadavky uvedené pod písm. d) citovaného paragrafu 4 nejsou předmětem řešení územního plánu.  

 Primárním cílem navrženého řešení je naplnění požadavků vyplývajících z ustanovení § 18 odst. 1 

platného stavebního zákona, kde se uvádí: „Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 

uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích“. 
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Řešení územního plánu se proto snaží o zajištění vyváženosti jednotlivých pilířů udržitelného 

rozvoje, přičemž kromě pilíře environmentálního, jehož součástí je také ochrana ZPF, zohledňuje 

také pilíř sociální (možnost nové bytové výstavby) i pilíř ekonomický/hospodářský (návrh nových 

ploch pro veřejnou infrastrukturu). V případě preference environmentálního pilíře by musely být 

nově navrhované zastavitelné plochy pro bydlení, dopravu, veřejná prostranství apod. umisťovány 

na pozemky, které nejsou zemědělským půdním fondem (např. ostatní plochy), a to bez ohledu na 

jejich lokalizaci v rámci řešeného území. Tímto řešením by docházelo jednak k nežádoucí 

fragmentaci krajiny, narušování krajinného rázu, lokální suburbanizaci, další fragmentaci stávající 

sídelní struktury, jednak k ekonomicky neodůvodnitelným požadavkům na vybudování potřebné / 

nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Takové řešení by mělo negativní vliv na hospodářský 

pilíř udržitelného rozvoje. Pokud by nebyly navrženy žádné nové zastavitelné plochy, bylo by 

možno po určitou dobu využívat stávající potenciál uvnitř zastavěného území, který je však s 

ohledem na stávající strukturu zástavby omezený, časem by však došlo k vychýlení udržitelnosti 

sociálního pilíře a v důsledku neperspektivnosti dalšího rozvoje obce k odlivu obyvatel. 

 Opodstatněnost výše bilancovaných navržených ploch vyplývá jednak ze schváleného zadání 

(podrobně viz výše podkapitola 4.2 Údaje splnění požadavků zadání této textové části Odůvod-

nění), jednak z demografické analýzy (viz výše kapitola 3, podkapitola 3.6, oddíl 3.6.3. Vyhodno-

cení potřeby vymezení zastavitelných ploch této textové části Odůvodnění) a vyhodnocení 

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

(viz výše kapitola 3, podkapitola 3.5, oddíl 3.5.11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto 

řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje této textové části Odůvodnění). Podrobné 

odůvodnění je uvedeno také výše v tomto oddílu, bodu b) Zdůvodnění lokalit navržených pro 

odnětí ze ZPF a v kapitole 2, podkapitole 2.4, oddílu 2.4.1, písm. g) této textové části Odůvodnění. 

 Navržené plochy 64 – 66, 69, 73 a 75 pro technickou infrastrukturu o celkové výměře 1,5147 ha 

jsou určeny pro realizaci vedení vysokého napětí a přiváděcího vodovodního řadu. Tyto plochy 

však ve skutečnosti nebudou zastavěny (nevzniknou zastavěná území, jedná se o nadzemní a 

podzemní liniové stavby). Povinnost jejich bilancování tímto způsobem vyplývá ze struktury 

datového modelu metodiky Sjednocení dÚP HKH 2007, která je závazná pro zpracování grafické 

části územního plánu Žeranovice. V souladu s aktualizovaným datovým modelem metodiky 

Sjednocení (viz výše podkapitola 4.2, oddíl 4.2.2, písm. a) Odůvodnění způsobu zpracování této 

textové části Odůvodnění) navíc nejsou tyto navržené plochy, které se nacházejí vně zastavěného 

území, vymezeny jako zastavitelné. 

 Rovněž tak nejsou určeny k zastavění plochy přírodní a plochy krajinné zeleně o celkové výměře 

26,6953 ha, které tvoří přibližně 55 % všech bilancovaných ploch. Povinnost jejich bilancování 

tímto způsobem vyplývá ze struktury datového modelu metodiky Sjednocení dÚP HKH 2007, která 

je závazná pro zpracování grafické části územního plánu Žeranovice. 

Tab. B.33. Vyhodnocení způsobu dotčení ZPF návrhem jednotlivých ploch  

Číslo 
plochy 

Druh/účel 
navržené plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Index. 
plochy 

Na navrže-
nou plochu 

bezprostřed-
ně navazují 
plochy ZPF 

Dojde k 
narušení 

organizace 
(zásahu do 
stávajících 
ploch) ZPF 

Dojde ke ztí-
žení obhos-
podařování 

navazujících 
ploch ZPF 

Dojde k na-
rušení 
hydro-

logických a 
odtokových 

poměrů 

Dojde k na-
rušení sítě 
zeměděl-

ských úče-
lových komu-

nikací 

Lze zvolit 
jiné řešení 
s ohledem 
na organi-

zaci a poža-
davky zábo-

ru ZPF 

   Ano / Ne / Částečně 

1 bydlení BI A N Č Č N N 

2 bydlení BI N N N Č N N 

3 bydlení BI A N N Č N N 

4 bydlení BI N N N Č N N 

5 bydlení BI A N N N N N 

6 bydlení BI A N N Č N N 

7 bydlení BI N N N Č N N 

8 bydlení BI N N N Č N N 

9 tech. infrastrukt. T* A Č N N N N 
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Tab. B.33. Vyhodnocení způsobu dotčení ZPF návrhem jednotlivých ploch – pokr.  

Číslo 
plochy 

Druh/účel 
navržené plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Index. 
plochy 

Na navrže-
nou plochu 

bezprostřed-
ně navazují 
plochy ZPF 

Dojde k 
narušení 

organizace 
(zásahu do 
stávajících 
ploch) ZPF 

Dojde ke ztí-
žení obhos-
podařování 

navazujících 
ploch ZPF 

Dojde k na-
rušení 
hydro-

logických a 
odtokových 

poměrů 

Dojde k na-
rušení sítě 
zeměděl-

ských úče-
lových komu-

nikací 

Lze zvolit 
jiné řešení 
s ohledem 
na organi-

zaci a poža-
davky zábo-

ru ZPF 

   Ano / Ne / Částečně 

10 tech. infrastrukt. T* A A Č N N N 

11 dopravní infr. D A A Č N N N 

12 doprava silniční DS A A N N N N 

13 doprava silniční DS A A A A A N 

14 doprava silniční DS A A A A Č N 

15 TI – odpady TO.1 A Č N Č N N 

16 OV – hřbitov OH N N N N N N 

17 veř. prostranství PV A N N N N N 

18 veř. prostranství PV A N N N N N 

19 veř. prostranství PV A N N N N N 

20 vod. pl. a toky WT A N N N N N 

21 vod. pl. a toky WT A N N N N N 

22 vod. pl. a toky WT A N N N Č N 

23 vod. pl. a toky WT A N N N N N 

24 vod. pl. a toky WT N N N N N N 

25 vod. pl. a toky WT N N N N N N 

26 bydlení – rez. BI A A Č A N N 

27 bydlení – rez. BI N N N Č N N 

28 bydlení – rez. BI A N N Č N N 

29 doprava silniční DS A A A A Č N 

30 doprava silniční DS A A A A N N 

31 doprava silniční DS A Č N Č N N 

32 doprava silniční DS A Č N Č N N 

33 doprava silniční DS A Č N Č N N 

34 plochy přírodní P A Č Č N N N 

35 plochy přírodní P A A A N N N 

36 plochy přírodní P A A N N N N 

37 plochy přírodní P A A N N N N 

38 plochy přírodní P A A N N N N 

39 krajinná zeleň K A A Č N N N 

40 krajinná zeleň K A A N N N N 

41 krajinná zeleň K A A A N N N 

42 krajinná zeleň K A A A N N N 

43 krajinná zeleň K A A A N N N 

44 krajinná zeleň K A A A N Č N 

45 krajinná zeleň K A A A N N N 

46 krajinná zeleň K A A A N N N 

47 krajinná zeleň K A A A N N N 

48 krajinná zeleň K A N N N N N 

49 krajinná zeleň K A Č Č N N N 

50 krajinná zeleň K A Č Č N N N 

51 krajinná zeleň K A Č Č N N N 

52 krajinná zeleň K A N N N N N 

53 krajinná zeleň K A N N N N N 

54 krajinná zeleň K A N N N N N 

55 krajinná zeleň K A A Č N N N 

56 krajinná zeleň K A N N N N N 

57 krajinná zeleň K A N N N N N 

58 krajinná zeleň K A N N N N N 

59 krajinná zeleň K A N N N N N 
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Tab. B.33. Vyhodnocení způsobu dotčení ZPF návrhem jednotlivých ploch – pokr.  

Číslo 
plochy 

Druh/účel 
navržené plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Index. 
plochy 

Na navrže-
nou plochu 

bezprostřed-
ně navazují 
plochy ZPF 

Dojde k 
narušení 

organizace 
(zásahu do 
stávajících 
ploch) ZPF 

Dojde ke ztí-
žení obhos-
podařování 

navazujících 
ploch ZPF 

Dojde k na-
rušení 
hydro-

logických a 
odtokových 

poměrů 

Dojde k na-
rušení sítě 
zeměděl-

ských úče-
lových komu-

nikací 

Lze zvolit 
jiné řešení 
s ohledem 
na organi-

zaci a poža-
davky zábo-

ru ZPF 

   Ano / Ne / Částečně 

60 krajinná zeleň K A N N N N N 

61 krajinná zeleň K A N N N N N 

62 krajinná zeleň K A Č Č N N N 

63 plocha přírodní P A A N N N N 

64 TI – energetika TE A N N N N N 

65 TI – energetika TE A N N N N N 

66 TI – energetika TE A N N N N N 

67 plocha přírodní P A N N N N N 

69 TI – vod. hosp, TV A N N N N N 

71 krajinná zeleň K A Č N N N N 

72 krajinná zeleň K A C N N N N 

73 TI – vod. hosp. TV A N N N N N 

74 vod. pl. a toky WT A N N N N N 

75 tech. infrastrukt. T* A N N N N N 

76 doprava silniční DS A A Č A Č N 

79 TI – vod. hosp. TV A N N N N N 

80 plocha přírodní P A A N N N N 

81 dopravní infr. D A A Č N N N 

 

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

Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území vymezené ve smyslu § 2, odst. 1, 

písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) k 30.04.2017 a navržená hranice zastavitelných 

ploch. 

V Hlavním výkrese jsou zároveň znázorněny plochy ZPF s rozlišením, zda se jedná zpravidla o 

velkovýrobně (plochy zemědělské označené indexem Z) nebo malovýrobně (plochy zemědělské 

spcifické označené indexem Z.1) obhospodařované plochy ZPF. 

 

3. Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území 

V řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor 

V řešeném území jsou evidovány tyto zdroje nerostných surovin: 

 chráněné ložiskové území nerostných surovin (CHLÚ) Žeranovice; č. 20350000 (ID: 20350000)
53

; 

cihlářská surovina 

 ložisko – výhradní plocha Žeranovice; č. B 2035000 (ID: 2035000); cihlářská surovina 

 průzkumné území Vizovické vrchy I; č. 040007 (ID: 040007); ropa a zemní plyn; celé řešené území 

V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho 

technické zajištění. 

 

                                                           
53

 Zpracováno dle Surovinového informačního systému dostupného na: http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5 

http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5
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4.4.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

a) Základní údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

 Lesy v řešeném území obce Žeranovice jsou zařazeny dle Oblastního plánu rozvoje lesa přírodní 

lesní oblastí: PLO 41 Hostýnsko-Vsetínské vrchy a Javorníky. 

 V katastrálním území obce Žeranovice se nachází 25,32 ha trvalých lesních porostů, což předsta-

vuje pouze 4,7 % celkové výměry.  

 Všechny lesy jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských. 

 Lesní porosty se zde vyskytují ve formě několika izolovaných segmentů, přičemž nejvýznamnější 

je Lipina v jihovýchodní části řešeného území. Další segmenty se nacházejí na jihozápadním okraji 

katastru v nivě Žeranovky a na východním okraji katastru v nivě Židelné. Lesní segmenty nejsou 

vzájemně provázány. 

 Na plochách pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) se nenacházejí žádné objekty 

individuální rekreace. 

 V k.ú. Žeranovice se jižně pod obcí nachází lesní účelové zařízení (označené jako stabilizovaná 

plocha 77). 

b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení 

 Hranice lesní půdy jsou ověřené s Lesním hospodářským plánem (LHP) a jsou vyznačeny v grafic-

ké části dokumentace. 

 V souvislosti s navrženou plochou silniční dopravy (DS) 13, která je určena pro realizaci dálnice II. 

třídy D49, dojde k záboru PUPFL o celkové výměře 0,2487 ha. 

 Na levostranném přítoku vodního toku Židelná (IDVT 10191442), v místní trati Paseka, byly 

počátkem 90. let minulého století obcí vybudovány dvě vodní plochy tzv. Rybníky v Pasece. Tyto 

vodní plochy obec pronajímá Rybářskému spolku Žeranovice k chovu ryb. Vzhledem k tomu, že se 

tyto plochy nacházejí z převážné části na lesních porostech, tzn. že jsou vedeny jako lesní porosty, 

jsou územním plánem navrženy dvě nové plochy pro vodní plochy a toky (WT) 24 a 25. Cílem 

návrhu těchto ploch je vytvoření legislativních podmínek umožňujících narovnání faktického stavu 

(vodní plochy již byl realizovány, aniž by byly naplněny podmínky stanovené v Části třetí, Hlavě 

III, Dílech 4 a 5 a Části čtvrté, Hlavě I Stavebního zákona). 

 Ve zbývající části řešeného území nebude produkční funkce PUPFL narušena.  

 V ochranném pásmu lesa nejsou navrženy žádné nové zastavitelné plochy 

Tab. B.34. Přehled ploch s požadavkem na zábor PUPFL 

Č. 
Označ. 

plochy 
Navržené využití 

Celková výměra 

plochy (ha) 

Výměra záboru 

PUPFL (ha) 

1 13 Dálnice II. třídy D49 11,3546 0,2487 

2 24 Vodní plocha  0,6130 0,6130 

3 25 Vodní plocha 0,3437 0,2218 

 Celkem  12,3113 1,0835 
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5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

5.1. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu 

a) Námitka č. 1 

(námitka ze dne: 13.06.2017) 

Podatel:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 

(námitka oprávněného investora ze dne 13.6.2017, č.j.: 01103/11130/2017) 

1. Text námitky č. 1/1 

 Věc: Žeranovice, okres Kroměříž, Zlínský kraj. Návrh Územního plánu Žeranovice — veřejné 

projednání  

Ředitelství silnic a dálnic ČR podává k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Žeranovice 

(dále jen „Návrh ÚP") následující vyjádřeni jako námitky oprávněného investora proti Návrhu ÚP 

(dle § 52, odst. 2 SZ).  

ŘSD ČR v dotčeném území sleduje investiční záměr stavby D 49, která se posuzovaného území 

dotýká stavbou 4901 Hulín Fryšták. ŘSD ČR tímto podává proti Návrhu ÚP tyto námitky:   

1. Požadujeme v Návrhu ÚP zakreslit silniční ochranné pásmo dálnice D49. Odůvodnění: Silniční 

ochranné pásmo vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby (30 odst 1. Z č. 13/1997 Sb.) a 

je významným limitem využití území. Jako takové musí být ÚPD evidováno a respektováno.  

2. Rozhodnutí o námitce č. 1/1 

 Námitce č. 1/1 se vyhovuje. 

3. Odůvodnění 

 Jedná se o námitku oprávněného investora. V námitce je požadováno vymezit ochranné pásmo 

dálnice D49. Trasa dálnice D49 je na řešeném území k.ú. Žeranovice stabilizovaná a pozemkově, 

resp. majetkoprávně vypořádaná. Jedná se o významný limit v území, který vznikl na základě 

pravomocně vydaného rozhodnutí o umístění stavby „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – 

Fryšták“. Ochranné pásmo dálnice D49 bylo do grafické části Územního plánu Žeranovice 

doplněno a zakresleno.  

Na základě výše uvedeného odůvodnění se námitce v tomto bodě vyhovuje. 

 

4. Text námitky č. 1/2 

2. Požadujeme uvést do souladu grafickou a textovou část Návrhu ÚP co do vymezení stavby 

dálnice D49 jako veřejně prospěšné stavby. Tj. požadujeme stavbu dálnice D49 ukotvit v 

projednávané ÚPD jako veřejné prospěšnou stavbu jak v části grafické, tak v části textové. 

Odůvodnění: nesoulad jednotlivých části UPD zakládá nejednoznačnost ÚPD o vytváří 

překážku pro rozhodování v území. Současně může zapříčinit nepřezkoumatelnost o z toho 

vyplývající zrušení takové ÚPD.  

V ostatním není Návrh ÚP vystavený k veřejnému projednání v rozporu s jevy sledovanými v 

území ŘSD ČR. 

5. Rozhodnutí o námitce č. 1/2 

 Námitka č. 1/2 se zamítá. 
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6. Odůvodnění 

 Jedná se o námitku oprávněného investora. V námitce je požadováno ukotvit v projednávané ÚPD 

dálnici D49 jako veřejně prospěšnou stavbu jak v části grafické, tak i v části textové. Veřejná 

prospěšnost této stavby je dána ZÚR ZK a Zastupitelstvu obce Žeranovice již nepřísluší ji znovu 

řadit mezi veřejně prospěšnou stavbu a tím přeschvalovat usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje. 

Z tohoto důvodu je, ve smyslu požadavku nadřízeného orgánu územního plánování, vyznačena a 

uvedena pouze v grafické části Územního plánu ve výkrese A.2.3 Výkres veřejně prospěšných 

staveb, opatření a asanací a není již uváděna v textové části návrhu v kapitole 8 Vymezení veřejně 

prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a 

bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Všechny pozemky, v rámci celého dopravního koridoru dálnice D49 na území k.ú. Žeranovice, 

jsou již v majetku ČR. 

Na základě výše uvedeného odůvodnění se námitce v tomto bodě nevyhovuje a zamítá se.  

 

6. Vyhodnocení připomínek 

6.1. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu 
uplatněných v rámci společného jednání o návrhu územního plánu 

6.1.1. Připomínky doručené ve stanovené lhůtě pro společné jednání o návrhu 

územního plánu  

a) Připomínka č. 1 

(písemná připomínka bez uvedení data, doručena dne 16.08.2016 na Městský úřad Holešov pod č.j. 

HOL-18757/2016/UPA/) 

Připomínku uplatnil/a: Němec Robert, Žeranovice 197, 769 01 Holešov 

1. Text připomínky č. 1 

 Chtěl bych Vás jako majitel dotčeného rodinného domu 197 v Žeranovicích a jeho zahrady požádat 

o přehodnocení návrhu územního plánu. Jedná se mi o změnu části níže vyznačené plochy, z ploch 

individuálního bydlení na plochy smíšené výrobní. V současné době je na těchto plochách stávající 

zámečnická dílna a v budoucnu uvažuji s její rozšířením. 

2. Způsob řešení připomínky č. 1 

 Připomínce se částečně vyhovuje. 

3. Odůvodnění 

Ve smyslu stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola 6, 

podkapitola 6.2 textové části A.1 Územní plán) se smíšenou výrobou rozumí „podnikatelská 

nezemědělská, převážně malosériová výrobní činnost, provozovaná v plošně menších areálech 

(např. lehký průmysl, řemeslná výroba, živnostenské provozovny, služby), přičemž její charakter 

nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí výrobní plochy/areálu“. Lehký průmysl je zde 

definován jako „výrobní činnost zpravidla orientovaná na spotřebitele (tzn. většina výrobků 

lehkého průmyslu je vyráběna/určena přímo pro koncové spotřebitele, než na meziprodukty k 

dalšímu zpracování). Lehký průmysl vyrábí především malé spotřební zboží (zboží krátkodobé 

spotřeby, movité věci prodávané maloobchodním způsobem, včetně zboží dlouhodobé spotřeby. 

Lehký průmysl je výrobní činnost, která používá menší množství částečně zpracovaného materiálu 
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pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží. Příkladem lehkého průmyslu je 

výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů“. 

Z uvedené definice vyplývá, že pokud by mělo docházet k umisťování ploch smíšené výroby do 

stabilizovaného obytného území, vzniká zde reálné riziko koexistence čistě výrobní funkce (lehký 

průmysl, případně i řemeslná výroba) a funkce obytné, kdy bydlení můžeme definovat jako „druh 

činnosti, zajišťující uspokojování základních lidských potřeb, zejména přístřeší, bezpečí a 

soukromí“. Současně je třeba uvažovat i se zvýšeným pohybem osob (zaměstnanců), nákladní i 

osobní dopravy, nárůstem hluku apod. Tím by mohlo v konkrétním území (lokalitě) docházet 

k narušení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje, kdy by při preferenci hospodářského pilíře 

(výroba) mohly být oslabovány pilíř sociální (narušení pohody bydlení), případně i pilíř 

environmentální (vyšší zatížení hlukem, exhalacemi apod.). 

Tak aby bylo zajištěno minimalizování uvedených potenciálních rizik, je nutno vytvořit takové 

podmínky, které by na straně jedné neumožňovaly umisťování nových větších průmyslových 

zařízení do obytného území (stabilizované areály jsou řešením územního plánu respektovány), ale 

aby na straně druhé umožňovaly umisťování nových menších živnostenských provozoven.  

V rámci úpravy dokumentace pro veřejné projednání návrhu Územního plánu Žeranovice proto 

bylo přehodnoceno vymezení části ploch, původně vymezených (v dokumentaci pro společné 

jednání o návrhu územního plánu – 06/2016) jako plochy individuálního bydlení (BI), které jsou 

nově vymezeny jako stávající plochy smíšené obytné vesnické (SO.3). Hlavním důvodem je jak 

vyšší zastoupení (koncentrace) živnostenských provozoven provozovaných malovýrobním 

způsobem, tak větší diverzita uspořádání (struktura) jednotlivých činností (bydlení, malovýroba, 

občanské vybavení), vykazující znaky smíšeného území, na rozdíl od ploch individuálního bydlení, 

které lze pojímat/chápat jako monofunkční (tzv. „čisté bydlení“). Ve smyslu stanovení podmínek 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola 6, podkapitola 6.2 textové části A.1 

Územní plán) je v plochách individuálního bydlení (BI) jako přípustné využití uvedena „podni-

katelská činností v plochách bydlení v rodinných domech“, tzn., že je zde možno umisťovat pouze 

živnostenské provozovny do 25 m
2
 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním 

podlažím, s možností podsklepení, přičemž vlastní podnikatelskou činností nesmí docházet ke 

snižování kvality prostředí a pohody bydlení ve vymezených plochách individuálního bydlení ani 

na sousedních nebo navazujících plochách. Naproti v plochách smíšených obytných vesnických 

(SO.3) je jako hlavní využití uvedeno „smíšené vesnické bydlení“, jímž se dle vymezení pojmů 

rozumí individuální bydlení s vyšším podílem malovýroby, přičemž malovýroba je definována jako 

„výroba v malém rozsahu, zemědělského nebo řemeslného charakteru, typická vysokým podílem 

vlastní práce samostatně hospodařících rolníků nebo (drobných) řemeslníků/živnostníků, případně i 

jejich rodinných příslušníků, která je provozována obvykle v objektech nebo na plochách přímo 

souvisejících s vlastním (individuálním) bydlením“. Maximální velikost provozoven ani jejich 

výška nejsou v plochách smíšených obytných vesnických (SO.3) stanoveny.  

Navržené řešení umožní požadované rozšíření stávající zámečnické dílny. 

 

b) Připomínka č. 2 

(písemná připomínka ze dne 18.07.2016) 

Připomínku uplatnil/a: Žůrek František, Žeranovice 57, 769 01 Holešov 

1. Text připomínky č. 2 

 V souladu s § 50 odst.3 stavebního zákona uplatňuji připomínku k návrhu Územního plánu Žerano-

vice, č.j. HOL-15762/2016/UPA/PK. Dle hlavního výkresu A.2.2. pod č. 27 funkční plochy jsou 

tyto pozemky zařazeny do funkčního využití - plocha individuálního bydlení - územní rezerva. S 

tímto zařazením nesouhlasím a požaduji tuto plochu přeřadit do funkčního využití plocha indi-

viduálního bydlení. Jako důvod uvádím: 

- zájem o výstavbu rodinného domu v horizontu tří až čtyř let let na parcele č. 462/1, 462/2, 

462/3, 462/4.  



ÚZEMNÍ PLÁN ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

135 

- tato lokalita navazuje na již připravovanou zástavbu "Višňovy sady" (funkční plocha 2.3). 

2. Způsob řešení připomínky č. 2 

 Připomínce se nevyhovuje. 

3. Odůvodnění 

Dle současně platného Územního plánu obce Žeranovice (dále jen ÚPO), který nabyl účinnosti dne 

08.11.2002, jsou předmětné pozemky vymezeny jako součást návrhové plochy bydlení "B6", tj. 

přibližně 14 let. Dosud (září 2016) nebyla na předmětných pozemcích postavena žádná stavba, 

nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí ani stavební povolení. Z důvodu dlouhodobé nevyuži-

telnosti pozemků, byla „lokalita BI 6“ (označení dle současně platného ÚPO) zařazena do územní 

rezervy BI 27 (označení v návrhu Územního plánu Žeranovice). Správný název předmětné lokality 

není "Višňovy sady", ale "Třešňovy sady". Celková zastavitelnost plochami pro bydlení je v návrhu 

Územního plánu Žeranovice řešena na úrovni maximální možné přípustnosti, a to jak v souladu s 

kalkulačkou Urbanka 2016, tak i se stanoviskem KÚZL, odborem ŽP, na úseku ochrany ZPF (viz 

také výše v kapitole 2, podkapitole 2.4., oddílu 2.4.1, nesouhlasné koordinované stanovisko, č.j. 

KUZL 47272/2016, ze dne 23.8.2016). Připomínce se proto nevyhovuje a plocha individuálního 

bydlení (BI) 27 zůstává vymezena jako územní rezerva. 

 

c) Připomínka č. 3 

(písemná připomínka ze dne 16.08.2016) 

Připomínku uplatnil/a: Andrýsek Petr, Žeranovice 203, 769 01 Holešov 

1. Text připomínky č. 3 

 Chtěl bych Vás jako majitel dotčeného pozemku par. č. 230 k. ú. Žeranovice požádat o přehodno-

cení návrhu územního plánu. Jedná se mi o změnu části níže vyznačené plochy pozemku, z ploch 

individuálního bydlení na plochy smíšené výrobní, za účelem případného zřízení nové zámečnické 

dílny. 

2. Způsob řešení připomínky č. 3 

 Připomínce se částečně vyhovuje. 

3. Odůvodnění 

Ve smyslu stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola 6, 

podkapitola 6.2 textové části A.1 Územní plán) se smíšenou výrobou rozumí „podnikatelská 

nezemědělská, převážně malosériová výrobní činnost, provozovaná v plošně menších areálech 

(např. lehký průmysl, řemeslná výroba, živnostenské provozovny, služby), přičemž její charakter 

nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí výrobní plochy/areálu“. Lehký průmysl je zde 

definován jako „výrobní činnost zpravidla orientovaná na spotřebitele (tzn. většina výrobků 

lehkého průmyslu je vyráběna/určena přímo pro koncové spotřebitele, než na meziprodukty k 

dalšímu zpracování). Lehký průmysl vyrábí především malé spotřební zboží (zboží krátkodobé 

spotřeby, movité věci prodávané maloobchodním způsobem, včetně zboží dlouhodobé spotřeby. 

Lehký průmysl je výrobní činnost, která používá menší množství částečně zpracovaného materiálu 

pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží. Příkladem lehkého průmyslu je 

výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů“. 

Z uvedené definice vyplývá, že pokud by mělo docházet k umisťování ploch smíšené výroby do 

stabilizovaného obytného území, vzniká zde reálné riziko koexistence čistě výrobní funkce (lehký 

průmysl, případně i řemeslná výroba) a funkce obytné, kdy bydlení můžeme definovat jako „druh 

činnosti, zajišťující uspokojování základních lidských potřeb, zejména přístřeší, bezpečí a 

soukromí“. Současně je třeba uvažovat i se zvýšeným pohybem osob (zaměstnanců), nákladní i 

osobní dopravy, nárůstem hluku apod. Tím by mohlo v konkrétním území (lokalitě) docházet 
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k narušení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje, kdy by při preferenci hospodářského pilíře 

(výroba) mohly být oslabovány pilíř sociální (narušení pohody bydlení), případně i pilíř 

environmentální (vyšší zatížení hlukem, exhalacemi apod.). 

Tak aby bylo zajištěno minimalizování uvedených potenciálních rizik, je nutno vytvořit takové 

podmínky, které by na straně jedné neumožňovaly umisťování nových větších průmyslových 

zařízení do obytného území (stabilizované areály jsou řešením územního plánu respektovány), ale 

aby na straně druhé umožňovaly umisťování nových menších živnostenských provozoven.  

V rámci úpravy dokumentace pro veřejné projednání návrhu Územního plánu Žeranovice proto 

bylo přehodnoceno vymezení části ploch, původně vymezených (v dokumentaci pro společné 

jednání o návrhu územního plánu – 06/2016) jako plochy individuálního bydlení (BI), které jsou 

nově vymezeny jako stávající plochy smíšené obytné vesnické (SO.3). Hlavním důvodem je jak 

vyšší zastoupení (koncentrace) živnostenských provozoven provozovaných malovýrobním 

způsobem, tak větší diverzita uspořádání (struktura) jednotlivých činností (bydlení, malovýroba, 

občanské vybavení), vykazující znaky smíšeného území, na rozdíl od ploch individuálního bydlení, 

které lze pojímat/chápat jako monofunkční (tzv. „čisté bydlení“). Ve smyslu stanovení podmínek 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola 6, podkapitola 6.2 textové části A.1 

Územní plán) je v plochách individuálního bydlení (BI) jako přípustné využití uvedena 

„podnikatelská činností v plochách bydlení v rodinných domech“, tzn., že je zde možno umisťovat 

pouze živnostenské provozovny do 25 m
2
 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzem-

ním podlažím, s možností podsklepení, přičemž vlastní podnikatelskou činností nesmí docházet ke 

snižování kvality prostředí a pohody bydlení ve vymezených plochách individuálního bydlení ani 

na sousedních nebo navazujících plochách. Naproti v plochách smíšených obytných vesnických 

(SO.3) je jako hlavní využití uvedeno „smíšené vesnické bydlení“, jímž se dle vymezení pojmů se 

rozumí individuální bydlení s vyšším podílem malovýroby, přičemž malovýroba je definována jako 

„výroba v malém rozsahu, zemědělského nebo řemeslného charakteru, typická vysokým podílem 

vlastní práce samostatně hospodařících rolníků nebo (drobných) řemeslníků/živnostníků, případně i 

jejich rodinných příslušníků, která je provozována obvykle v objektech nebo na plochách přímo 

souvisejících s vlastním (individuálním) bydlením“. Maximální velikost provozoven ani jejich 

výška nejsou v plochách smíšených obytných vesnických (SO.3) stanoveny.  

Navržené řešení umožní požadované rozšíření stávající zámečnické dílny. 

 

6.1.2. Připomínky doručené po stanovené lhůtě pro společné jednání o návrhu 

územního plánu  

a) Připomínka č. 1 

(připomínka zaslaná e-mailem dne 22.08.2016) 

Připomínku uplatnil/a: Novotný Radek, Žeranovice 284, 769 01 Holešov 

1. Text připomínky č. 1 

 Dobrý den pane architekte, rád bych se dotázal na lokalitu Z1 – jižní část v oblasti obecních studní, 

OP II. stupně – vedena poznámka ,,rybníček v současnosti vypuštěný“. V původních mapách byl 

rybník zahrnut, momentálně eviduji pouze pozn., která není zřetelná, zda patří k současnému 

rybníčku. Rád bych rybník do budoucna rekonstruoval, takže bych případné označení s lokalitou 

rybníku vyznačil popřípadě evidoval. Chápu, že bych prvně tuto problematiku měl řešit s obcí, ale 

raději bych ji s Vámi osobně předjednal a následně konzultoval s obcí. Myslím, že bychom mohli 

ušetřit případný čas a zbytečné dohady. Pokud je možné se sejít a konzultovat tuto problematiku, 

než zahájíte konečný tisk, byl bych velice vděčný? Jsem schopen za Vámi dorazit, ať nemusíte 

vážit cestu. Případné podklady bych vzal sebou. 
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2. Způsob řešení připomínky č. 1 

 Připomínce se nevyhovuje. 

3. Odůvodnění 

Připomínka byla uplatněna po řádném termínu, tj. nejpozději do 17.08.2016, a proto již nebyla 

vyhodnocena ani zohledněna.  

 

b) Připomínka č. 2 

(písemná připomínka ze dne 21.09.2016) 

Připomínku uplatnil/a: Andrýsek Petr, Žeranovice 203, 769 01 Holešov 

1. Text připomínky č. 2 

 Vymezení území dotčených připomínkou: pozemky v k.ú. Žeranovice, parc. č.: 203/29, část poz. 

p.č. 203/34, 203/30, 203/31, 203/32 a 205/14, viz Grafická příloha.  

Odůvodnění připomínky: na uvedených pozemcích zemědělsky hospodaříme a chtěli bychom na 

nich chovat hospodářská zvířata formou pastvy, což zahrnuje stavbu ohrazení a přístřešků, potřeb-

ných pro správný chov. Vzhledem k velikosti pastviny, plánujeme počet zvířat 2 koně + 1 kravička. 

2. Způsob řešení připomínky č. 2 

 Připomínce se nevyhovuje. 

3. Odůvodnění 

Připomínka byla uplatněna po řádném termínu, tj. nejpozději do 17.08.2016, a proto již nebyla 

vyhodnocena ani zohledněna.  

 

6.2. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu územního plánu 
uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu  

K návrhu územního plánu Žeranovice nebyly ve stanovené lhůtě v rámci veřejného projednání 

uplatněny žádné připomínky. 

 

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

7.1. Textová část 

Textová část Odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 138 stran. 

7.2. Grafická část 

Grafická část Odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 7 výkresů. 
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Tab. B.35. Obsah grafické části Odůvodnění Územního plánu  

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 B.2.1 Výkres širších vztahů 1 : 100 000 

2 B.2.2-1 Koordinační výkres  1 : 5 000 

3 B.2.2-2 Koordinační výkres – Detail 1 : 2 000 

4 B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

5 B.2.4 Dopravní a Technická infrastruktura – Energetika, spoje 1 : 5 000 

6 B.2.5 Technická infrastruktura - Vodní hospodářství 1 : 5 000 

7 B.2.6 Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 

 


