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B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

_________________________________________________________________________________ 

I. Textová část územního plánu s vyznačením změn 

(Modrý přeškrtnutý text se vypouští, červený text se nově vkládá) 
 

A.1. ÚZEMNÍ PLÁN – TEXTOVÁ ČÁST 

1. Vymezení zastavěného území 

Rozsah území řešeného Územním plánem Žeranovice je vymezen hranicí správního území obce, 
které je tvořeno pouze jedním katastrálním územím: Žeranovice. V řešeném území se k 15.10.2017 

vymezuje 9 15.10.2021 vymezuje 10 zastavěných území. 

Hranice zastavěného území je znázorněna ve výkresech: A.2.1 Výkres základního členění území, 
A.2.2 Hlavní výkres grafické části A.2. Územního plánu (dále jen Územního plánu) a výkresech: B.2.2-

1 Koordinační výkres, B.2.2-2 Koordinační výkres - Detail B.2.2 Koordinační výkres, B.2.3 Výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu a B.2.4 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, 

spoje grafické části B.2. Odůvodnění územního plánu (dále jen Odůvodnění).  
 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

2.1. Hlavní záměry rozvoje 

 Respektovat stávající typ osídlení a historický půdorys obce jako základní podmínku dalšího 
rozvoje obce a jejího správního území. 

 Urbanistickou kompozici podřizovat funkčnímu zónování obce, konfiguraci terénu a dalším pod-

mínkám území. 
 Při rozvoji území respektovat a rozvíjet přírodní a kulturní hodnoty území. 
 Při rozvoji území zohledňovat hlavní záměry bytové výstavby, občanského vybavení, dopravní a 

technické infrastruktury a dalších funkčních složek v území. 
 Vytvářet podmínky umožňující rozvoj cestovního ruchu. 
 Zajištění protipovodňové ochrany území.  
 Realizace navržených opatření na zemědělském půdním fondu s cílem zvýšení ekologické stability 

území a prostupnosti území. 

2.2. Hlavní cíle rozvoje  

 Rozvoj obytné funkce obce formou individuálního bydlení.  
 Rozšíření ploch občanského vybavení. 
 Stabilizace stávajících výrobních ploch. 
 Územní stabilizace nových ploch silniční dopravy určených pro realizaci dálnice II. třídy D49.  
 Doplnění stávající a vybudování nové technické infrastruktury. 
 Vytváření podmínek pro posilování udržitelného rozvoje území, ochranu a tvorbu krajiny. 
 Vytvoření podmínek pro protierozní a protipovodňovou ochranu řešeného území. 
 Posilování udržitelného rozvoje území, doplnění ploch pro ÚSES a tvorbu krajiny. 
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 Stanovení podmínek pro územní ochranu dosud relativně nenarušených krajinných horizontů. 

2.3. Hlavní zásady prostorového řešení 

 Rozvoj obce na nových plochách řešit v návaznosti na stávající zástavbu, v souladu s potřebami a 
rozvojem obce a s ohledem na životní prostředí a ekologickou únosnost území. 

 Při vlastní realizaci navržené zástavby plně respektovat dochovanou urbanistickou strukturu osídle-

ní (urbanistická stopa a krajinná matrice), nová zástavba (objekty) musí vycházet z charakteru 

(typu) původní zástavby a musí být přizpůsobena stávající okolní zástavbě.  
 Pro stabilizaci stávající a rozvoj nové obytné zástavby realizovat navrženou dopravní infrastrukturu 

zajišťující efektivní dostupnost a dopravní obsluhu zástavby a všeobecnou prostupnost území. 
 Při prostorovém rozvoji obce respektovat cílovou charakteristiku řešeného území, jíž je krajina 

intenzivní zemědělská. 

 Ochrana a nezhoršování dochovaného krajinného rázu, zejména zemědělskou velkovýrobou na 
produkčních plochách zemědělského půdního fondu. 

 Vytvoření spojité a funkční sítě územního systému ekologické stability (ÚSES). 
 Doplnění integrálního provázání všech prvků zeleně, zejména v návaznosti na stávající segmenty 

zeleně, prvky ÚSES, protierozní a protipovodňovou ochranu území. 
 Rozdělení nadměrných bloků orné půdy, minimalizace erozní ohroženosti půdy, zvýšení diverzity 

využití území, doplnění a rozšíření systému krajinné zeleně zvyšující retenci vody v krajině.  
 Celkové zvýšení ekologické stability území. 

 

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

3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s 
rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně  

3.1. Návrh urbanistické koncepce 

 Základním cílem územního plánu je zajištění optimálního rozvoje řešeného území a vytvoření 
podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude spočívat ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. 

 Územní plán rozvíjí stávající územní potenciály, jimiž jsou poměrně výhodná poloha v zázemí 
větších měst, příznivé geomorfologické poměry a relativně kvalitní životní prostředí. Jsou navrženy 
nové plochy pro bytovou výstavbu, která by měla zajistit stabilizaci a další rozvoj obyvatelstva. Pro 
rozvoj řešeného území je navržena také odpovídající dopravní a technická infrastruktura.  

 S ohledem na geomorfologické podmínky a kompaktní charakter stávající zástavby jsou nové 
plochy pro bydlení směřovány na okraje zastavěného území obce. Největší plochy pro bydlení jsou 
umisťovány na její severovýchodní a jihozápadní okraje. Další kapacity v rozšiřování a zkvalit-
ňování bytového fondu zůstávají i nadále v části starší zástavby, kterou lze rekonstruovat a 
modernizovat. Jako optimální cílová velikost Žeranovic je uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 
800 obyvatel. 

 Stávající občanské vybavení (OV) není v řešeném území dostačující, ale s ohledem na význam a 
velikost obce a relativní blízkosti okolních měst Holešov, Zlín a Kroměříž, je navržena jen plocha 
uvažovaná pro rozšíření areálu hřbitova a plocha pro realizaci sportovní střelnice. Disproporce OV 

lze řešit transformací, nebo restrukturalizací stávajících zařízení, případně konverzí objektů a ploch 
ve stávající zástavbě. 

 V řešeném území není uvažováno s rozvojem rodinné (individuální) rekreace. Je však účelné 
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vytvářet vhodné podmínky rozvoj volného cestovního ruchu např. formou rozvoje cyklistických 
tras zajišťujících nekolizní dostupnost okolních sídel. 

 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 Jsou navrženy dvě malé plochy pro výrobu. Malé živnostenské 
provozovny, které nebudou mít negativní vliv na své okolí, lze umísťovat i v rámci obytné 
zástavby. 

 Severně od Žeranovic jsou územně stabilizovány plochy pro silniční dopravu (navrhovaná dálnice 
II. třídy D49).  

 Územní plán navrhuje plochy pro realizaci protipovodňových opatření. 
 Do řešení územního plánu jsou částečně zapracovány aktualizované plochy jednotlivých skladeb-

ných částí územního systému ekologické stability (ÚSES). Navrženým řešením je dán základ pro 
integrální provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající části a segmenty zeleně a plochy 
ÚSES.  

 Územní plán vytváří a stanovuje vhodné podmínky pro efektivní řešení protierozních opatření a 
opatření umožňující stávající ochranu a budoucí tvorbu krajinného rázu. Navrženým rozvojem 

(urbanizací) území, nesmí dojít k dalšímu narušení či zhoršování stávajícího krajinného rázu. 
 Dosud nezastavěné krajinné horizonty nesmí být narušovány výstavbou vertikálních dominant, 

které mohou mít negativní vliv na dochovaný krajinný ráz. Jsou vymezeny plochy pro ochranu 

významně se uplatňujících krajinných horizontů. 
 V řešeném území musí být plně respektovány kulturní hodnoty území, stávající památkově 

chráněné objekty i urbanisticky významné prostory v interiéru obce včetně ostatních kulturně 
hodnotných objektů a jejich souborů 

 

3.2. Návrh urbanistické kompozice 

 Urbanistickou kompozici přizpůsobovat konfiguraci terénu, celkovému umístění sídla, stávající 
výškové hladině zástavby, funkčnímu zónování a dalším determinujícím podmínkám území. 

 Při vlastní realizaci navržené zástavby plně respektovat dochovanou sídelní strukturu (urbanistická 
stopa a krajinná matrice). 

 Nová zástavba (objekty) musí vycházet z charakteru původní zástavby, musí respektovat tradiční 
(historickou) a půdorysnou strukturu sídla, zachovávat venkovský charakter zástavby a musí 
navazovat a být přizpůsobena stávající/existující okolní zástavbě.  

 Nejsou žádoucí nové stavby nebo rekonstrukce a modernizace stávajících staveb, které vykazují 
charakter městské nebo příměstské zástavby a nekorespondují se stávající zástavbou.  

 Respektovat urbanistickou osu území, jíž je silnice III. třídy procházející zastavěným územím. 
 Zajišťovat ochranu siluety obce. 
 Je žádoucí zajištění ochrany a nezhoršování dochovaného krajinného rázu, zejména formou další 

intenzifikace zemědělské velkovýroby na produkčních plochách zemědělského půdního fondu. 
Není žádoucí zvětšování a další scelování ploch velkovýrobně obhospodařovaného zemědělského 
půdního fondu. 

 Dosud nezastavěné krajinné horizonty nesmí být narušovány výstavbou vertikálních dominant, 
které mohou mít negativní vliv na dochovaný krajinný ráz. Územním plánem se vymezují plochy 
pro ochranu významně se uplatňujících pohledových horizontů lokálního významu. 

 V řešeném území musí být plně respektovány kulturní hodnoty území, urbanisticky významné 
prostory v interiéru obce včetně ostatních kulturně hodnotných objektů. 

 Respektovat místa vyhlídek, významných a dalekých výhledů. 
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3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

Územním plánem se vymezují tyto plochy s rozdílným způsobem využití. 

Tab. A.1: Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Žeranovice 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Index plochy  

 Plochy BYDLENÍ  

1 Plochy individuálního bydlení BI 

 Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

2 Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost OV 

3 Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby OH 

4 Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OS 

 Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

5 Plochy silniční dopravy DS 

6 Plochy dopravní infrastruktury D 

 Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

7 Plochy technické infrastruktury  T* 

8 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 

9 Plochy technické infrastruktury – energetika TE 

10 Plochy technické infrastruktury – elektronické komunikace TK 

11 Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady TO.1 

 Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

12 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch  PV 

13 Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch  PZ 

 Plochy SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ  

14 Plochy smíšené obytné – vesnické SO.3 

15 Plochy smíšené výrobní  SP 

 Plochy VÝROBY A SKLADOVÁNÍNÍ  

16 Plochy výroby a skladování V 

17 Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ 

 Plochy SÍDELNÍ ZELENĚ  

18 Plochy sídelní zeleně  Z* 

 Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

19 Vodní plochy a toky WT 

 Plochy KRAJINNÉ ZELENĚ  

20 Plochy krajinné zeleně K 

 Plochy PŘÍRODNÍ   

21 Plochy přírodní  P 

 Plochy ZEMĚDĚLSKÉ  

22 Plochy zemědělské Z 

23 Plochy zemědělské specifické Z.1 

 Plochy LESNÍ   

24 Plochy lesní  L 

 Plochy SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ   

25 Plochy smíšené nezastavěného území S* 
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3.2. 3.4. Vymezení zastavitelných ploch 

Územním plánem se vymezují tyto zastavitelné plochy: 

a) Plochy individuálního bydlení (BI) 

Tab. A.1. A.2: Navržené plochy individuálního bydlení 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 1 0,5118 Sever – u farmy 

2 1 2 
0,3660 

0,3679 
SV – Třešňové sady 

3 3 1,3202 SV – Třešňové sady 

4 4 0,3625 Jihovýchod – U cihelny 

5 5 0,1609 Jih – Nad mlýnem 

6 2 6 
0,6331 

0,6473 
Jihozápad – Nad bařinou 

7 7 0,8147 Jihozápad – Na bařině 

8 8 1,0802 Jihozápad – Na bařině 

3 85 0,4073 Sever – u farmy 

4 89 0,7597 SV – Třešňové sady  
5 90 0,1299 SV – Třešňové sady 

6 91 0,0797 Jih – Nad mlýnem 

7 93 0,1433 Jihovýchod – U cihelny- 

8 95 0,4265 Jihozápad – Na bařině  
9 96 0,1929 Jihozápad – Na bařině  

10 97 0,5506 Jihozápad – Na bařině  
11 98 0,1532 Jihozápad – Na bařině  

 Celkem 
5,2494 

3,8583 
 

 

b) Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 

Tab. A.2. A.3: Navržené plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 16 0,1877 U hřbitova 

1 87 0,1494 U hřbitova 

 Celkem 
0,1877 

0,1494 
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c) Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 

Tab. A.4: Navržené plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 92 1,2774 Střelnice 

 Celkem 1,2774  

 

c d) Plochy silniční dopravy (DS) 

Tab. A.3. A.5: Navržené plochy silniční dopravy 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel 
1 12 0,5455 dálnice II. třídy D49 

2 13 
11,3546 

11,3558 

dálnice II. třídy D49 

3 14 
0,1869 

0,1871 

dálnice II. třídy D49 

4 29 
0,1458 

0,1455 

dálnice II. třídy D49 

5 30 
0,0782 

0,0783 

dálnice II. třídy D49 

6 31 0,0371 dálnice II. třídy D49 

7 32 0,0334 dálnice II. třídy D49 

8 33 0,0100 dálnice II. třídy D49 

9 76 
0,3099 

0,3080 

dálnice II. třídy D49 

 Celkem 
12,7014 

12,7007 
 

 

d e) Plochy dopravní infrastruktury (D) 

Tab. A.4. A.6: Navržené plochy dopravní infrastruktury 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel 
1 11 0,0552 Účelová komunikace 

2 81 0,7155 Cyklostezka  

 Celkem 0,7707  

 

e f) Plochy technické infrastruktury (T*) 

Tab. A.5. A.7: Navržené plochy technické infrastruktury 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel 
1 9 0,0493 Hráz poldu 

2 10 0,1432 Hráz poldu 
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0,1433 

 
Celkem 

0,1925 

0,1926 
 

 

f) Plochy technické infrastruktury – zásobování vodou 

Tab. A.6. Navržené plochy technické infrastruktury 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel 
1 73 0,0399 Vodovodní řad 

2 79 0,0386 Vodní zdroj 
 Celkem 0,0785  

 

g) Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 

Tab. A.7. A.8: Navržené plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel 
1 15 0,0968 Sběrný dvůr 
1 94 0,0958 Sběrný dvůr 
 

Celkem 
0,0968 

0,0958 
 

 

h) Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 

Tab. A.8. A.9: Navržené plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel 

1 17 
0,1384 

0,1216 
Uliční prostranství 

2 18 
0,0022 

0,0018 
Veřejné prostranství 

3 19 
0,1018 

0,1019 
Uliční prostranství 

 Celkem 
0,2424 

0,2253 
 

 

i) Plochy smíšené výrobní (SP) 

Tab. A.10: Navržené plochy smíšené výrobní 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 86 0,0489 Západ 

 Celkem 0,0489  
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j) Plochy výroby a skladování (V) 

Tab. A.11: Navržené plochy výroby a skladování 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 84 0,4007 U Větřáku 

 Celkem 0,4007  

 

i k) Vodní plochy a toky (WT) 

Tab. A.9. A.12. Navržené vodní plochy a toky 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Lokalita / účel 
1 20 0,0239 Ludslávka – úprava toku 

2 21 
0,1122 

0,1123 
Žeranovka – úprava toku 

3 22 
0,2531 

0,2530 
Višňové sady – vodní plocha  

4 23 0,0462 Židelná – úprava toku 

5 24 0,6130 Paseka – vodní plocha 

6 25 
0,3437 

0,3434 
Paseka – vodní plocha 

7 74 0,0407 Ludslávka – úprava toku 

 
Celkem 

1,4328 

1,4325 
 

 

3.3. Vymezení ploch přestavby 

V řešeném území obce Žeranovice se vymezují tyto plochy přestavby: 

Tab. A.10. Navržené plochy přestavby 

Poř. č. Ozn. plochy 

přestavby 

Číslo 
plochy 

Důvod přestavby 

1 P1 16 
Přestavba plochy individuálního bydlení na plochu občanského 
vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH)1

 

 

3.5. Vymezení ploch přestavby 

V řešeném území obce Žeranovice se nevymezují žádné plochy přestavby. 

 

3.4. 3.6. Vymezení systému sídelní zeleně 

Zeleň v zastavěném území je soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a 
neživé přírody, které jsou dle významu a polohy v sídle pravidelně udržovány zahradnickými nebo 
krajinářskými metodami. Systém sídlení zeleně vymezuje základní kostru zeleně v zastavěné části 

                                                           
1
  Index označení plochy 
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sídla a je tvořen nespojitou soustavou ploch a linií, případně i bodů. Plošné zastoupení zeleně v jedno-

tlivých vymezených plochách sídelní zeleně může být převažující nebo jen částečné. Rozhodující jsou 
její bioklimatické, ekologické, ochranné a estetické funkce. V řešeném území se vymezují tři kategorie 

sídelní zeleně.  

a) Veřejná zeleň 

 Územním plánem se vymezují tyto plochy veřejné zeleně, tvořící základ systému sídelní zeleně: 
návesní prostor v jižní části obce, plocha severně od hasičské zbrojnice a menší plocha u páteřní 
silnice ve střední části obce. Dále to jsou plochy, které jsou vymezeny zástavbou a dopravními 
komunikacemi, zejména podél silnice a místních komunikací. 

 V takto vymezených plochách veřejné zeleně je žádoucí zachování stávajících ploch zeleně s cílem 
zvyšování jejich kvality. Případné umisťování dopravní a technické infrastruktury zajišťující 
obsluhu území musí být v těchto plochách redukováno pouze na nezbytně nutnou míru. 

b) Vyhrazená zeleň 

 Jako plochy vyhrazené zeleně se vymezují tyto plochy u objektů občanského vybavení nebo areálo-

vé plochy občanské vybavenosti: sportovní areál na JV okraji obce, areál výletiště za obecním 
úřadem, areál hřbitova, plochy okolo kostela a část školského areálu. 

 Při další stavební činnosti ve vymezených plochách vyhrazené zeleně nesmí být zásadním způso-

bem redukováno stávající zastoupení nezastavěných ploch.  

c) Sídelní zeleň 

 Jako plochy sídlení zeleně se samostatně vymezují zahrady a plochy malovýrobně obhospodařo-

vaného zemědělského půdního fondu uvnitř zastavěného území, v grafické části označené jako 

Plochy sídelní zeleně (Z*) Tyto plochy nejsou zastavitelné.  

 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení 
podmínek pro jejich využití 

4.1. Dopravní infrastruktura 

a) Silniční doprava 

 Územní plán stabilizuje stávající plochy silniční dopravy. 
 V poloze severně od zastavěného území obce Žeranovice jsou v územním plánu navrženy plochy 

silniční dopravy (DS) 12, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 76, určené pro realizaci dálnice II. třídy D49. 

b) Místní komunikace 

 Stávající místní komunikace zůstávají stabilizovány. 
 V rámci navržených ploch veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PV) 17 a 19 je 

navrženo vybudování nových místních komunikací, které budou zajišťovat dopravní obsluhu 
navržených ploch individuálního bydlení (BI) 3 89, 90 a 6. 

c) Účelové komunikace 

 Stávající účelové komunikace zůstávají stabilizovány. 
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 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. 

d) Pěší provoz 

 V obci zůstává stabilizována základní síť chodníků. V souvislosti s úpravami místních komunikací 
se v plochách veřejných prostranství dle potřeby doplní systém chodníků a stezek. Podél nových 
komunikací (viz výše bod b) se vybudují alespoň jednostranné chodníky. 

e) Cyklistická doprava 

 Pro realizaci cyklostezky spojující obec Žeranovice se sousední obcí Zahnašovice je navržena 
plocha dopravní infrastruktury (D) 81. 

f) Doprava v klidu 

 V rámci nové výstavby se vybuduje dostatečný počet parkovacích a odstavných stání. 
 

4.2. Technická infrastruktura 

a) Zásobování vodou 

 Stávající zástavba i navržené zastavitelné plochy budou zásobovány pitnou vodou ze stávající 
veřejné vodovodní sítě obce Žeranovice, nebo z nově navržených vodovodních řadů, které budou 
napojeny na veřejnou vodovodní síť. 

 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

2
, 73, 

75
3
), 

 Pro zajištění realizace nového vodního zdroje je navržena plocha technické infrastruktury – vodní 
hospodářství (TV) 79  

 

b) Odkanalizování 
 Zastavěné území obce Žeranovice bude odkanalizováno stávajícím systémem jednotné kanalizace. 
 

c) Zásobování elektrickou energií 
 Stávající elektrické vedení vysokého napětí (22 kV) zůstávají v celém svém průběhu stabilizována.  
 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. 

d) Zásobování plynem 

 Stávající plynovodní řady zůstávají stabilizovány. 
 Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování obce Žeranovice zemním plynem 

ze stávajících nebo rozšířených řadů STL plynovodu.  

                                                           
2
 Plocha 72 je navržena jako plocha krajinné zeleně (K), v níž je přípustným využitím mj. také realizace přívodního vodovodního řadu.  

3
 Plocha 75 je navržena jako plocha technické infrastruktury (T*), která je určena pro realizaci přívodního vodovodního řadu a vedení vyso-

kého napětí VN 22 kV. 
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e) Zásobování teplem 

 Teplofikace stávající bytové zástavby bude prováděna diverzifikovaně, a to jak z hlediska otopných 
systémů, tak z hlediska použitých energií. 

 Nově realizovaná výstavba bude řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody plynu. 

Výhledově je uvažováno s preferencí plynofikace bytového fondu z decentralizovaných zdrojů. 
Část bytové zástavby, případně i některá výrobní zařízení, bude k vytápění používat také alterna-

tivní zdroje energie.  
 

f) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická komunikační zařízení 
veřejné komunikační sítě 

 Územní plán stabilizuje stávající komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická 
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

g) Navržené plochy pro technickou infrastrukturu, které nejsou vymezeny jako 
zastavitelné plochy 

Tab. A. 11. Navržené plochy technické infrastruktury, které nejsou vymezeny jako zastavitelné plochy 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel 
1 75 0,0404 Vodovod + vedení VN 

 Celkem 0,0404  

 

Tab. A.12. Navržené plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství, které nejsou vymezeny jako 
zastavitelné plochy 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel 
1 69 0,3216 Vodovodní řad 

 Celkem 0,3216  

 

Tab. A.13. Navržené plochy technické infrastruktury - energetika, které nejsou vymezeny jako 
zastavitelné plochy 

Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel 
1 64 0,5710 Vedení VN 22 kV 

2 65 0,3002 Vedení VN 22 kV 

3 66 0,2416 Vedení VN 22 kV 

 Celkem 1,1128  

 

g) Nakládání s odpady 

 Nakládání s odpady a jejich likvidace budou prováděny ve správním území obce Žeranovice 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou o nakládání s odpady. 

 Za jihozápadním okrajem obce je navržena plocha technické infrastruktury – nakládání s odpady 

(TO.1) 94, která je určena pro vybudování sběrného dvora.  
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4.3. Občanské vybavení 

Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení. Je navržena plocha 16 určená pro 
dobudování zázemí stávajícího hřbitova. Jsou navrženy plocha občanského vybavení – veřejná 
pohřebiště a související služby (OH) 87, určená pro dobudování zázemí stávajícího hřbitova a plocha 

občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 92, určená pro realizaci sportovní střelnice. 

4.4. Veřejná prostranství 

 Pro dopravní připojení a zajištění technické obsluhy navržených ploch individuálního bydlení (BI) 
3 89, 90 a 6 jsou navrženy plochy 19 a 17 pro veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch 
(PV). 

 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.  

 

4.5. Vymezení koridorů pro veřejnou infrastrukturu 

 Územním plánem nejsou vymezeny žádné koridory pro veřejnou infrastrukturu. 

 

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 nerostů a podobně 

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich 
využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, 
protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně 

5.1 Koncepce uspořádání krajiny  

a) Principy a priority – ochrana přírodních a kulturních hodnot území 

V řešeném území musí být prioritně chráněny: 

 prohlášené kulturní památky a památky místního významu  
 významné solitérní dřeviny v zastavěném i nezastavěném území 
 pohledové horizonty, místa panoramatických a dálkových pohledů 

 přírodní složky krajinného rázu 

 segmenty se zachovalou strukturou malovýrobního způsobu obhospodařování  
 územní systém ekologické stability, přítomnost ekologicky stabilních segmentů, prvky krajinné 

zeleně (remízy, stromořadí, břehové porosty) 

 prostupnost území po síti účelových komunikací a polních cest 
 vyrovnaná silueta obce s dominantou kostela sv. Vavřince ve střední části obce 

Současně musí být kontinuálně zajišťována: 
 ochrana všech ekologicky stabilních porostů s cílem vytvoření spojité sítě územního systému 

ekologické stability (ÚSES) 
 zakládání nových ovocných stromořadí z původních krajových odrůd na vhodných lokalitách, popř. 

obnova v současnosti rozpadlých stromořadí  
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 podpora zakládání nových liniových prvků krajinotvorné zeleně – meze, doprovod polních cest, 
rozptýlená krajinná zeleň apod. jako opatření proti erozi, pro optické rozčlenění stávajících nedě-

lených nadměrných ploch polí, pro zjemnění měřítka a mozaiky krajiny a pro zvýšení rekreačního 
potenciálu území 

 respektování hladiny zástavby, ochrana obrazu místa a urbanistické struktury sídla v typických 
pohledových vazbách 

 zvýšená pozornost při umisťování staveb, jimiž nesmí být negativně narušen krajinný ráz, pohle-

dové horizonty a místa dalekých výhledů 

 ochrana a zdůraznění drobných architektonických památek v krajině 

 ochrana prostupnosti území a rozvoj stávající cestní sítě pro zvýšení využití rekreačního potenciálu 
krajiny 

b) Navržená koncepce 

Navržené řešení je konsensem umožňujícím jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a 
tvorbu krajiny a přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání úze-

mí v nezastavěném (krajinném) prostředí musí vycházet z principu udržitelného rozvoje, musí být 
preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání při zachování základních 
produkčních funkcí území. V těch částech, kde nebude docházet k rozvoji urbanizace území, je třeba 
uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího stavu. Prioritním cílem koncepce budoucího uspořádání 
krajiny musí být minimalizace antropogenního ovlivnění řešeného území.  

5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

V řešeném území se vymezují tyto základní krajinné plochy (zóny): 

 plochy zemědělské a plochy zemědělské specifické (plochy zemědělského půdního fondu s převažu-

jícím zemědělským využitím, včetně pozemků staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a 
pozemků související dopravní a technické infrastruktury) 

 plochy lesní (lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní segmenty v zemědělsky 
využívané krajině plnící hospodářskou a ekologicko-stabilizační a funkci včetně pozemků staveb a 
zařízení lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury) 

 plochy přírodní (plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability) 
 plochy krajinné zeleně (plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního systému ekologické 

stability, ostatní plochy nelesní a krajinotvorné zeleně) 
 vodní plochy a toky (pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro 

převažující vodohospodářské využití) 
 plochy smíšené nezastavěného území (plochy území bez rozlišení převažujícího způsobu využití, 

kde není účelné jeho další členění, zahrnující menší lesní segmenty, pozemky zemědělského půd-

ního fondu, vodní toky a plochy, biokoridory, související dopravní a technická infrastruktura) 
 

Prostorový rozvoj obce musí respektovat cílovou charakteristiku řešeného území, jíž je krajina 
intenzivní zemědělská, v níž bude zemědělství provázáno se životním prostředím. Zastavěné území 
obce bude napojeno na stávající systém krajinné zeleně, která bude ve vybraných segmentech plnit i 
funkci prvků ÚSES. V otevřené polní krajině jsou navrženy změny ve využití území, které podpoří 
retenci vody v krajině, ochranu před vodní a větrnou erozí a další žádoucí změny, při čemž bude 
respektována základní produkční zemědělská funkce. 

Pro eliminaci erozního ohrožení půdy a zvýšení diverzity využití území se navrhují následující 
opatření: 
 rozdělení nadměrných bloků orné půdy  
 výsadba liniové zeleně 

 uplatnění zásad správné zemědělské praxe a šetrných technologií. 
 

Pro revitalizaci krajiny s cílem nápravy současného nevyhovujícího stavu v oblasti ekologické 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

14 

stability území, vodního režimu krajiny a ochrany před povodněmi se navrhují tato opatření: 

 realizace navržených (chybějících) prvků ÚSES 

 systém krajinné zeleně zvyšující retenci vody v krajině  
 limitovaná intenzifikace zemědělské výroby a její přizpůsobení stanovištním podmínkám 

Pro zajištění opatření směřujících k nahrazení stávající ekologicky nestabilní polní krajiny kulturní 
krajinou při zachování její produkční funkce a stanovené cílové charakteristiky a zachování stávajících 
přírodních a kulturně – historických hodnot se navrhují 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 

 

a) Rámcové zásady pro naplňování stanovené cílové kvality území 
Celé řešené území náleží do krajinného celku 2. Holešovsko a krajinného prostoru 2.5. 

Žeranovicko. Cílovou kvalitou krajinného celku Holešovsko je krajina intenzivní zemědělská, 

charakterizovaná jako rovinatá oblast až plochá pahorkatina na spraších s intenzivním zemědělstvím 
zaměřeným především na obilnářství. 

V souladu se stanovenou cílovou kvalitou krajiny (cílovým stavem krajiny/území) krajiny 

intenzivní zemědělské je v řešeném území třeba zajišťovat: 

 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. 
 

Níže uvedené zásady jsou určeny pro zajištění vyváženého a udržitelného hospodaření v území, 
zvýšení ekologické stability, zlepšení vodního režimu a posílení autoregulačních procesů v krajině. 

1. Zásady pro zajištění udržitelného hospodaření v krajině 

Pro eliminaci erozního ohrožení půdy a zvýšení diverzity území jsou navržena tato opatření: 

 rozdělení nadměrných bloků orné půdy  
 výsadba liniové zeleně  
 uplatnění zásad správné zemědělské praxe a šetrných technologií. 

2. Zásady pro zajištění revitalizace krajiny 

Pro revitalizaci krajiny s cílem zajištění nápravy současného nevyhovujícího stavu v oblasti ekolo-

gické stability území, vodního režimu krajiny a ochrany před povodněmi jsou navržena tato opatření: 

 velikost a tvar obhospodařovaných pozemků přizpůsobit stanovištním podmínkám 

 obhospodařovat i opuštěné pozemky 

 limitovat stávající náletové dřeviny a zabránit jejich další expanzi 
 plošně zvyšovat retenční kapacitu krajiny 

 realizovat chybějící prvky ÚSES 

 chránit a obnovovat drobné stavební památky v krajině 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

15 

3. Zásady pro zajištění ochrany a obnovy krajinného rázu 

Pro zajištění opatření směřujících k nahrazení stávající ekologicky nestabilní polní krajiny relativně 
harmonickou 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 

b) Nástroje pro zajištění naplňování stanovené cílové kvality území 
Řešené území je rozčleněno na menší krajinné segmenty označené pro účely tohoto územního 

plánu jako krajinné zóny. Krajinná zóna je syntetická homogenizovaná prostorová jednotka (plošná a 
prostorová část krajiny/území), která se vyznačuje obdobnými znaky krajinného rázu, kvalitou 
krajinného obrazu a přítomností přírodních, kulturních a estetických hodnot území, která se od 
sousedních krajinných zón odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a způsobem 
využití. Krajinná zóna je základním nástrojem pro naplňování požadavků stanoveného cílového 
stavu/kvality krajiny.  

V řešeném území se vymezují následující krajinné zóny, které jsou znázorněny v Kartogramu č. 1. 

Schéma vymezení krajinných zón, textové části A.1 Územní plán. 

Tab. A.13: Přehled vymezených krajinných zón 

Číslo zóny Název zóny Index označení 
I Krajinná zóna sídelní S 

II Krajinná zóna ekoton sídla E 

III Krajinná zóna zemědělská – intenzivní ZI 

IV Krajinná zóna smíšená SM 

V Krajinná zóna dopravní D 

 

Podmínky stanovené pro využití jednotlivých krajinných zón jsou uvedeny v následujícím textu. 
 

I. Krajinná zóna sídelní (S) 

Charakteristika 

 Část krajiny s převažujícím podílem zastavěného území, kde jsou zpravidla polyfunkčně 
zastoupeny či kumulovány obytná, popřípadě rekreační funkce, jsou zde soustřeďovány 
ekonomické aktivity a území má potenciál k dalšímu urbanistickému rozvoji. Jedná se o segmenty 
území / krajiny, které významně podmiňují či ovlivňují dlouhodobý rozvoj sídelní struktury a jsou 
urbanistickými aktivitami nejvíce pozměněny. 

Žádoucí způsoby využívání 

 v souladu s hlavním a přípustným využitím uvedeným ve stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití pro jednotlivé funkční plochy, které jsou zastoupeny v rámci krajinné 
zóny sídelní 
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Nežádoucí způsoby využívání 

 jsou uvedeny v nepřípustném využití ve stanovených podmínkách pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití pro jednotlivé funkční plochy, které jsou zastoupeny v rámci krajinné zóny 
sídelní 

Ohrožení, rizika 

 nová zástavba nepřiměřeného objemu 

 narušení vyrovnané siluety sídla 

 narušení charakteru zástavby (hmotová odlišnost, nedodržení uličních čar apod.) 
 

II. Krajinná zóna ekoton sídla (E) 

Charakteristika 

 Přechodová zóna mezi sídlem a volnou krajinou. Biologicky diverzifikovaná difúzní hranice mezi 

sídlem a krajinou tvořená zpravidla neoplocenými zahradami, sady a malovýrobně obhospodařova-

nými plochami ZPF, doplňovaná krajinným inventářem (zejména drobnými sakrálními 
památkami). Přítomné mohou být i segmenty a relikty historických krajinných struktur. 

Žádoucí způsoby využívání 

 stávající malovýrobní obhospodařování ZPF  
 vytváření protierozních prvků (meze, zatravněné průlehy apod.) včetně vysazování větrolamů 

 celková ochrana sídla před extravilánovými vodami v lokalitách, kde může toto ohrožení vznikat 

 ochrana vodních toků a struh v údolnicích umožňující stabilizaci vodního režimu v krajině 

Nežádoucí způsoby využívání 

 vytváření objektů a antropogenních struktur (zejména v souvislosti s velkovýrobním zemědělstvím) 
nad rámec pravidel stanovených v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

 rušení a likvidace solitérní a liniové zeleně podél cest a vodních toků 

 rušení stávajících polních cest  

Ohrožení, rizika 

 změna malovýrobního způsobu obhospodařování ZPF na velkovýrobní způsob obhospodařování 
 změna vodního režimu zejména formou narušení odtokových poměrů (vysoušení mokřin, bránění 

přirozenému odtoku) 
 celoplošná zástavba a objemově nadměrné stavby, které narušují měřítko krajiny a nadto se nachází 

v pohledově exponovaných polohách. 
 výstavba funkčně vzájemně kolizních staveb narušujících obytnou zástavbu v navazující krajinné 

zóně sídelní (S) 
 

III. Krajinná zóna zemědělská – intenzivní (ZI) 

Charakteristika 

 Plochy mající rozhodující podíl zastoupení zemědělských kultur zaměřených na tržní produkci, 

včetně souvisejících účelových komunikací, odvodňovacích kanálů, protipovodňových opatření 
apod. Zahrnují geneticky nejúrodnější půdy s příznivými fyzikálními, biologickými a chemickými 
vlastnostmi využitelné k racionální intenzivní zemědělské velkovýrobě. 

Žádoucí způsoby využívání 

 rozdělení nadměrných bloků zemědělské půdy 

 eliminace a minimalizace erozní ohroženosti půdy 

 zvýšení diverzity pěstovaných plodin 
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 realizace prvků ÚSES  
 výsadba krajinné zeleně  
 revitalizace narušených a devastovaných ploch  

 ochrana stávající krajinné zeleně rostoucí mimo les  
 obnova v současnosti rozpadlých ovocných stromořadí a podpora zakládání nových stromořadí a 

liniových prvků krajinotvorné zeleně 

 zvyšování diverzity pěstovaných plodin 

 zachování systému odvodnění a údržba povrchových vodních toků 

 ochrana a zdůraznění drobných architektonických památek v krajině 

Nežádoucí způsoby využívání 

 scelování stávajících ploch (bloků) orné půdy 

 rušení a likvidace solitérní a liniové zeleně podél cest a vodních toků 

 rušení stávajících polních cest  
 rušení či omezování stávajícího systému odvodnění a sítě vodních toků 

Ohrožení, rizika 

 oplocování a ohrazování pozemků směřující ke snižování prostupnosti krajiny 

 zamokření či zatopení podzemní i povrchovou vodou 

 

IV. Krajinná zóna smíšená (SM) 

Charakteristika 

 Část krajiny s polyfunkčním způsobem využití území, s vyšším zastoupením ekologicky stabilních 
ekosystémů a krajinných prvků. V území jsou přítomny menší lesní segmenty, krajinná zeleň, 
vodní toky a plochy, podmáčené deprese, doprovodné porosty vodních toků a mokřadů, extenzivně 
využívané plochy zemědělského půdního fondu. 

Žádoucí způsoby využívání 

 stávající způsob využívání zemědělského půdního fondu 

 extenzivní zásahy do porostů mající výchovný charakter 
 eliminace a minimalizace erozní ohroženosti půdy 

 výsadba krajinné zeleně 

 obnova v současnosti rozpadlých stromořadí a podpora zakládání nových stromořadí a liniových 
prvků krajinotvorné zeleně 

 zachování systému odvodnění a údržba povrchových vodních toků 

 zvyšování prostupnosti krajiny 

Nežádoucí způsoby využívání 

 likvidace krajinné struktury a směřování k monofunkčnímu způsobu využití 
 zvětšování ploch orné půdy neúměrně k charakteru krajiny a reliéfu 

 likvidace vodních toků a odvodňovacích struh 

 výsadba typově a druhově nepůvodních dřevin 

 jakákoliv výstavba vyjma nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické 

vybavenosti 

 provádění terénních úprav, narušování půdního krytu, narušování vodního režimu, znečišťování 
odpady a odpadky ad. 

 omezení prostupnosti krajiny oplocováním a ohrazováním 

 veškeré postupy a opatření, které povedou ke zvýšení eroze a snížení retenční schopnosti krajiny 

 vytváření objektů a antropogenních struktur nad rámec pravidel stanovených v podmínkách pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití 
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Ohrožení, rizika 

 likvidace krajinné struktury a směřování k monofunkčnímu způsobu využití 
 extenzifikace hospodaření vedoucí ke scelování ploch lesů a náletů a vytváření rozsáhlých ploch 

 intenzifikace zemědělského hospodaření na plochách ZPF přesahující přirozený produkční 
potenciál oblasti (zejména přechod na velkovýrobní způsob hospodaření nebo rozsáhlé zorňování 
ZPF) 

 

V. Krajinná zóna dopravní (D) 

Charakteristika 

 Část krajiny koridorového charakteru s primární funkcí dopravy. Jedná se o krajinu antropogenního 
původu. 

Žádoucí způsoby využívání 

 provozování silniční dopravy 

 stavby a zařízení snižující nebo eliminující negativní důsledky vznikající provozováním dopravy 

Nežádoucí způsoby využívání 

 zvyšování nebo kumulace negativních účinků vznikajících provozováním dopravy 

Ohrožení, rizika 

 necitlivé zásahy do vodních a geologických struktur 
 ohrožení kvality povrchových a podzemních vod 

 narušení estetických charakteristik krajiny v měřítku přesahujícím krajinnou zónu 

 

 

Kartogram č. 1: Schéma vymezení krajinných zón 

 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

19 

5.3. Územní systém ekologické stability 

V řešeném území se vymezují plochy prvků územního systému ekologické stability, jimiž jsou 
biocentra a biokoridory. V těchto plochách musí být zajištěny podmínky pro zachování a rozvoj 
genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivé působení na okolní krajinu. 

 V řešeném území k.ú. Žeranovice se vymezuje dílčí úsek trasy regionálního biokoridoru (RBK) 
RBK 1580. V rámci trasy RBK 1580 se v řešeném území vkládají 3 lokální biocentra: Doubravy, U 

Větřáku a Pod kopcem. 

 Na severozápadním okraji řešeného území se ve směru SV – JZ vymezuje trasa chybějícího (v sou-

časnosti neexistujícího) lokálního biokoridoru LBK24, vedeného v nivě vodního toku Ludslávka, 
propojujícího na východě RBK 1580 a na západě vymezené chybějící lokální biocentrum (LBC) U 

Lechotské (z větší části vymezeno na sousedních k.ú. Zahnašovice a Lechotice). 
 Na západním okraji řešeného území se ve směru J – S vymezuje trasa chybějícího lokálního 

biokoridoru LBK1, propojujícího na jihu RBK 1580, resp. LBC Doubravy, a na severu LBC U Le-

chotské. 
 Severně od zastavěného území obce Žeranovice se ve směru SZ – JV vymezuje trasa chybějícího 

lokálního biokoridoru LBK3, propojujícího na SZ chybějící LBC Pod kopcem a na JV převážně 
chybějící LBC U Rovní. 

 Na východním okraji řešeného území se ve směru S – J vymezuje trasa převážně funkčního (v 
současnosti převážně existujícího) lokálního biokoridoru LBK4, vedeného v nivě vodního toku 
Židelná, propojujícího na severu převážně chybějící lokální biocentrum (LBC) Dolní Rovně – 

Soutok (vymezeno na sousedním k.ú. Lukoveček) s LBC U Rovní (z části vymezeno i sousedním 
k.ú. Racková). 

 V jihovýchodní části řešeného území se ve směru SV – JZ vymezuje trasa převážně funkčního 
lokálního biokoridoru LBK5, vedeného v nivě vodního toku Židelná, propojujícího na severu 
převážně chybějící lokální biocentrum U Rovní s existujícím a funkčním LBC Lipina (vymezeno 

na k.ú. Žeranovice). 
 Na Jihovýchodním okraji řešeného území se ve směru SV – JZ vymezuje trasa převážně funkčního 

lokálního biokoridoru LBK6, vedeného v nivě vodního toku Židelná, propojujícího na SV funkční 
LBC Lipina a na JZ lokální biocentrum Nadluží (vymezeno na sousedním k.ú. Lechotice).  

 

Tab. A.14. Navržené plochy pro ÚSES 

Poř. č. Označení Plocha (ha) Lokalita / prvek ÚSES  
1 34 1,5395 LBC U Rovní 
2 35 2,1698 LBC Pod kopcem 

3 36 2,2653 LBC U Větřáku 

4 37 0,2489 LBC U Lechotské 

5 38 3,4700 LBC Doubravy 

6 39 0,7282 Regionální biokoridor RBK 1580 

7 40 0,0302 Regionální biokoridor RBK 1580 

8 41 0,4897 Regionální biokoridor RBK 1580 

9 42 2,1815 Regionální biokoridor RBK 1580 

10 43 1,9839 Regionální biokoridor RBK 1580 

11 44 1,6720 Regionální biokoridor RBK 1580 

12 45 0,2337 LBK2 U Lechotské – RBK 1580 

13 46 0,5479 LBK2 RBK 1580 – U Lechotské 

14 47 0,8850 LBK2 RBK 1580 – U Lechotské 

15 48 0,0702 LBK2 RBK 1580 – U Lechotské 

16 49 0,5765 LBK3 Pod kopcem – U Rovní 
17 50 0,4639 LBK3 Pod kopcem – U Rovní 

                                                           
4
 Označení biokoridorů ve výkresech: B.2.2 Koordinační výkres a B.2.6 Koncepce uspořádání krajiny grafické části Odůvodnění.  
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18 51 1,2166 LBK3 Pod kopcem – U Rovní 
19 52 0,1088 LBK5 U Rovní – Lipina 

20 53 0,0683 LBK5 U Rovní – Lipina 

21 54 0,0537 LBK5 U Rovní – Lipina 

22 63 0,8263 LBC Pod kopcem 

23 67 0,1887 LBC Pod kopcem 

24 71 1,3351 Regionální biokoridor RBK 1580 

25 72 0,0419 Regionální biokoridor RBK 1580 

26 80 1,0443 LBC U Větřáku 

 Celkem 24,4399  

 

Tab. A.14. Navržené plochy přírodní (P) určené pro realizaci biocenter 

Poř. č. Označení Plocha (ha) Lokalita / prvek ÚSES  
1 34 1,5420 LBC U Rovní 
2 36 2,2653 LBC U Větřáku 

3 37 0,2490 LBC U Lechotské 

4 38 3,4704 LBC Doubravy 

5 80 1,0443 LBC U Větřáku 

6 82 3,1853 LBC Pod kopcem 

 Celkem 11,7563  

 

Tab. A.15. Navržené plochy krajinné zeleně (K) určené pro realizaci biokoridorů 

Poř. č. Označení Plocha (ha) Lokalita / prvek ÚSES  
1 39 0,7283 Regionální biokoridor RBK 1580 

2 40 0,0302 Regionální biokoridor RBK 1580 

3 41 0,4895 Regionální biokoridor RBK 1580 

4 43 1,9838 Regionální biokoridor RBK 1580 

5 44 1,6781 Regionální biokoridor RBK 1580 

6 45 0,2339 LBK2 U Lechotské – RBK 1580 

7 46 0,5488 LBK2 RBK 1580 – U Lechotské 

8 47 0,8850 LBK2 RBK 1580 – U Lechotské 

9 48 0,0703 LBK2 RBK 1580 – U Lechotské 

10 49 0,5802 LBK3 Pod kopcem – U Rovní 
11 50 0,4625 LBK3 Pod kopcem – U Rovní 
12 51 1,2170 LBK3 Pod kopcem – U Rovní 
13 52 0,1083 LBK5 U Rovní – Lipina 

14 53 0,0696 LBK5 U Rovní – Lipina 

15 54 0,0537 LBK5 U Rovní – Lipina 

16 83 3,5575 Regionální biokoridor RBK 1580 

 Celkem 12,6967  

 

V návaznosti na plochy pro prvky ÚSES jsou navrženy další plochy pro krajinnou zeleň, určené 
pro realizaci protierozních opatření a posílení ekologické stability v území.  
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Tab. A.15. Navržené plochy pro krajinnou zeleň  

Tab. A.16: Navržené plochy krajinné zeleně (K) určené pro realizaci liniové krajinné zeleně 

Poř. č. Označení Plocha (ha) Účel 

1 55 
0,2440 

0,2442 

Protierozní ochrana / interakční prvek 

2 56 0,1090 Protierozní ochrana / interakční prvek 

3 57 0,4886 Protierozní ochrana / interakční prvek 

4 58 
0,1503 

0,1353 

Protierozní ochrana / interakční prvek 

5 59 
0,2015 

0,2016 

Protierozní ochrana / interakční prvek 

6 60 
0,3199 

0,3163 

Protierozní ochrana / interakční prvek 

7 61 
0,2657 

0,2853 

Protierozní ochrana / interakční prvek 

8 62 0,4764 Protierozní ochrana / interakční prvek 

 Celkem 
2,2554 

2,2567 

 

 

5.4. Prostupnost krajiny 

Návrhem řešení jsou vytvářeny podmínky pro zlepšení a zvýšení prostupnosti krajiny. Zejména v 
území, které je v grafické části (viz výkres B.2.6. Koncepce uspořádání krajiny) označeno jako plochy 

vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje je nutno 

provést dílčí fragmentaci rozsáhlých celků zemědělské půdy, její diverzifikaci a současně i zvýšení 
počtu nezpevněných účelových komunikací. 
 

5.5. Protierozní opatření 

K omezení vodní a větrné eroze se navrhuje: 

 zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, s cílem vytváření 
jednak protierozních opatření, jednak optického rozčleňení stávajících nedělených nadměrných 
ploch polí, 

 rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci 
zemědělského půdního fondu s cílem vytváření protierozních bariér a celkového zvyšování ekolo-

gické stability. 
 Jako prvky plnící současně i protierozní ochranu se navrhují plochy krajinné zeleně uvedené výše v 

tabulce A.14 tabulkách č. A.15 a A16. 

 

5.6. Ochrana před povodněmi 

 Pro realizaci protipovodňové hráze je navržena plocha technické infrastruktury (T*) 9 na níž 
navazuje navržená plocha pro vodní plochy a toky (WT) 22. 

 Pro realizaci navržené protipovodňové hráze je navržena plocha technické infrastruktury (T*)10. 
 V rámci navržených ploch krajinné zeleně, uvedených v tabulce A.15 č. A.16 této textové části (viz 

výše), mohou být realizovány protierozní zasakovací průlehy a svodné příkopy. 
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5.7. Rekreace 

 Pro chalupářství bude i nadále využívána část bývalých nebo trvale neobydlených objektů bydlení. 
 Územním plánem není uvažován extenzivní rozvoj rekreace.  
 

5.8. Dobývání nerostů  
 Územním plánem nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání nerostů. 

 

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) 

6.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití. 
 

Tab. A.16. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Žeranovice 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Index plochy  

 Plochy BYDLENÍ  

1 Plochy individuálního bydlení BI 

 Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

2 Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost OV 

3 Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK 

4 Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby OH 

5 Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OS 

 Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

6 Plochy silniční dopravy DS 

7 Plochy dopravní infrastruktury D 

 Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

8 Plochy technické infrastruktury  T* 

9 Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství TV 

10 Plochy technické infrastruktury – energetika TE 

11 Plochy technické infrastruktury – elektronické komunikace TK 

12 Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady TO.1 

 Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

13 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch  PV 

14 Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch  PZ 
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 Plochy SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ  

15 Plochy smíšené obytné – vesnické SO.3 

16 Plochy smíšené výrobní  SP 

 Plochy VÝROBY A SKLADOVÁNÍNÍ  

17 Plochy výroby a skladování V 

18 Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ 

 Plochy SÍDELNÍ ZELENĚ  

19 Plochy sídelní zeleně  Z* 

 Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

20 Vodní plochy a toky WT 

 Plochy KRAJINNÉ ZELENĚ  

21 Plochy krajinné zeleně K 

 Plochy PŘÍRODNÍ   

22 Plochy přírodní  P 

 Plochy ZEMĚDĚLSKÉ  

23 Plochy zemědělské Z 

24 Plochy zemědělské specifické Z.1 

 Plochy LESNÍ   

25 Plochy lesní  L 

 Plochy SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ   

26 Plochy smíšené nezastavěného území S* 

 

6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

VYMEZENÍ POJMŮ 

6.1. Vymezení pojmů  

Ve stanovených podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se kromě jiného 
vyskytuji i následující pojmy, které se pro Územní plán Žeranovice ad hoc definují takto: 

a) Činnosti 

 Bydlení je druh činnosti, zajišťující uspokojování základních lidských potřeb, zejména přístřeší, 
bezpečí a soukromí. 

 Smíšeným bydlením se rozumí koexistence (společný výskyt) individuálního bydlení s občanským 
vybavením. 

 Smíšeným vesnickým bydlením se rozumí individuální bydlení s vyšším podílem malovýroby a 
služeb.  

 Službou se rozumí podnikatelská činnost uskutečňovaná pro příjemce, který ji nevyužívá pro 
vlastní podnikání. Služby se člení na věcné služby, tj. cizí činnosti, které se týkají věcí (hmotných 
statků) obnovují je nebo je zlepšují (např. opravy věcí) a osobní služby, tj. cizí činnosti, které se 
týkají člověka (např. kadeřnictví). Služby nelze skladovat. 

 Výrobou nebo výrobní činností se rozumí činnosti směřující ke zhotovování věcných statků a 
služeb, sloužících k uspokojování lidských potřeb. 

 Zemědělskou výrobou se rozumí zpravidla hromadná rostlinná nebo živočišná zemědělská výroba 
realizovaná ve specializovaných zemědělských areálech. Aktivity hromadné zemědělské výroby 
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zpravidla vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštních předpisů. 
 Průmyslovou výrobou se rozumí hromadná tovární (velkosériová) výroba v plošně rozsáhlých 

areálech s rozvinutou vnitropodnikovou dopravou. Aktivity průmyslové výroby zpravidla vyžadují 
posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštních předpisů. 

 Skladováním se rozumí činnosti zajišťující uchovávání věcných statků v nezměněném stavu. 
 Smíšenou výrobou se 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. 

 Lehkým průmyslem se rozumí výrobní činnost zpravidla orientovaná na spotřebitele (tzn. většina 
výrobků lehkého průmyslu je vyráběna/určena přímo pro koncové spotřebitele, než na mezipro-

dukty 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. 

 Malovýrobou se rozumí výroba v malém rozsahu, zemědělského nebo řemeslného charakteru, 
typická vysokým podílem vlastní práce samostatně hospodařících rolníků nebo (drobných) řeme-

slníků/živnostníků, případně i jejich rodinných příslušníků, která je provozována obvykle v 
objektech nebo na plochách přímo souvisejících s vlastním (individuálním) bydlením. 

 Drobnou pěstitelskou činností se rozumí pěstování plodin a produktů samozásobitelského charak-

teru. 

 Podnikatelskou činností se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

 Podnikatelskou činností v plochách bydlení v rodinných domech se rozumí provozování podni-
katelské činnosti na pozemcích staveb pro individuální bydlení v objektech do 25 m2

 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. 

 Podnikatelskou činností nerušícího a neobtěžujícího charakteru se rozumí taková výrobní činnost, 
včetně služeb, která svými účinky a vlivy neomezuje, neobtěžuje a neohrožuje životní prostředí a 
obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí zejména hlukem, emisemi, zápachem a 
vibracemi nad míru obvyklou (přiměřenou místním poměrům) a je slučitelná s charakterem území. 
Podnikatelská činnost nerušícího a neobtěžujícího charakteru nezahrnuje skladování, zemědělskou 
ani průmyslovou výrobu.  

 Velkovýrobním způsobem zemědělského obhospodařování pozemků (zemědělskou velkovýrobou) 
se rozumí způsob obhospodařování zemědělského půdního fondu, při němž je v s minimálními 
prostředky a v krátkém časovém úseku obdělána rozsáhlá plocha polností (řádově desítky až tisíce 
hektarů); způsob hospodaření je málo náročný z hlediska potřeby pracovních sil, avšak je náročný 
na technologie používané k hospodaření; způsob hospodaření, při němž vytěžování ekonomického 
kapitálu půdy výrazně převyšuje ekologické a sociální funkce, čímž je do značné míry ve vztahu k 
přírodě exploatační; způsob hospodaření, při němž je upřednostňována chemizace a používání 
hnojiv k maximalizaci hektarových výnosů plodin; způsob hospodaření vedoucí k porušení svazku 
místa pěstování s místem zpracování, a to formou koncentrace zemědělské výroby do velkých 
výrobních celků se značnou kapitálovou základnou; způsob hospodaření, při němž je počet 
vlastníků půdy výrazně vyšší než počet nájemců či hospodářů. 

 Malovýrobním způsobem zemědělského obhospodařování pozemků (zemědělskou malovýrobou) se 
rozumí obhospodařování zemědělských pozemků v malém rozsahu (řádově tisíce metrů 
čtverečních až jednotky hektarů), které je typické vysokým podílem vlastní práce zejména 
samostatně hospodařících rolníků nebo jejich rodinných příslušníků, případně také vlastníků 
pozemků, kteří ale nejsou evidováni jako samostatně hospodařící rolníci, přičemž obhospoda-

řovatelé těchto pozemků jsou zpravidla i jejich vlastníky. 
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 Sítěmi technického vybavení se rozumí nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a 
konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy 
technického vybavení; podle účelu jsou sítě technického vybavení energetické (elektrická silová 
vedení, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná vedení 
(například produktovody). 

 

b) Funkční složky a vybrané plochy s rozdílným způsobem využití  

 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. 

 Veřejným občanským vybavením se rozumí stavby, zařízení a pozemky sloužící zejména pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a 
ochranu obyvatelstva, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. 

 Komerčním občanským vybavením se rozumí stavby, zařízení a pozemky sloužící zejména pro 
zařízení maloobchodu, ubytování a veřejného stravování, zařízení služeb, provozovaných na 
komerční (obchodní) bázi, případně vybraných zařízení administrativy. 

 Zemědělskými plochami se rozumí plochy v nezastavěném území, zahrnující zemědělské pozemky 
tříděné podle druhů (orná půda, trvalé travní porosty, sady ad.), včetně (souvisejících) polních cest, 
rozptýlené zeleně, mezí, teras, terénních úprav, odvodňovacích kanálů apod., které jsou zpravidla 
zaměřeny na tržní produkci s převažujícím velkovýrobním a doplňkovým malovýrobním způsobem 
zemědělského obhospodařování pozemků 

 Zemědělskými plochami se specifickým využitím se rozumí plochy v nezastavěném území, které se 
nacházejí zpravidla pouze v přímé návaznosti na zastavěné území. Jedná se o plochy tvořené 
zahradami, maloplošnými ovocnými sady a menšími plochami orné půdy nebo trvalých travních 
porostů (tzv. záhumenky), přiléhající k obytné zástavbě, které jsou malovýrobně obhospodařované 
a zajišťující zemědělskou produkci a drobnou pěstitelskou činnost jednotlivých vlastníků pozemků. 
Na plochách vymezených územním plánem jako Plochy zemědělské specifické (Z.1) lze umisťovat 
stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m2

 zastavěné plochy do 5 metrů výšky, 
s možností podsklepení. 

 Sídelní zeleň tvoří vybrané plochy a pozemky v zastavěném území. Jedná se o soubor záměrně za-

ložených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody, které jsou dle významu a polohy v 
sídle pravidelně udržovány zahradnickými nebo krajinářskými metodami. 

 Krajinnou zelení se rozumí plochy vegetace rostoucí mimo les s převažující ekologickou a krajino-

tvornou funkcí.  
 Přírodními plochami se rozumí přirozené nebo přírodě blízké plochy nebo části krajiny v nezasta-

věném území se zvýšeným ekologicko-stabilizačním významem, nebo zvýšenou hodnotou kra-

jinného rázu, primárně určené pro ochranu přírody a krajiny. 
 Souvisejícími provozními zařízeními a stavbami se rozumí technické a hospodářské zázemí, tj. 

souhrn ploch, objektů a vedení, které mají doplňkový charakter a umožňují a zajišťují řádný provoz 
jednotlivých funkčních ploch. 

 Venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu jsou volnočasová zařízení nekomerčního 
charakteru, jako jsou např. hrací nebo dětská hřiště, pískoviště apod., umožňující provozování spor-
tovně-relaxačních aktivit, zejména na plochách určených k bydlení, či na plochách veřejných 
prostranství.  

 Zemědělská stavba je a) stavba pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m2
 zastavěné 

plochy a do 5 m výšky, s možností podsklepení; b) stavba pro chov hospodářských zvířat, sklado-

vání produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, sklado-

vání a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, 

přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby.  
 Zemědělské plochy se specifickým využitím se vymezují v nezastavěném území, zpravidla pouze v 
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přímé návaznosti na zastavěné území. Jedná se o plochy zemědělského půdního fondu, tvořené 
zahradami, maloplošnými ovocnými sady a menšími plochami orné půdy nebo trvalých travních 
porostů (tzv. záhumenky), přiléhající k obytné zástavbě, které jsou malovýrobně obhospodařované 
a zajišťující zemědělskou produkci a drobnou pěstitelskou činnost jednotlivých vlastníků pozemků. 
Na plochách vymezených Územním plánem Žeranovice jako Plochy zemědělské specifické (Z.1), 
lze umisťovat stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m2

 zastavěné plochy do 
5 metrů výšky, s možností podsklepení. 

 Interakčním prvkem se rozumí krajinný segment, který na místní (lokální) úrovni zprostředkovává 
příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně 
stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Kromě toho mohou interakční prvky vytvářet podmínky pro 
trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů 
rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). 
Interakční prvky mohou být liniové (meze, stromořadí, liniové pásy trvalých travních porostů nebo 
keřů apod.) nebo plošné (např. maloplošné, popř. izolované remízy náletové krajinné zeleně v 
polích, maloplošná mokřadní společenstva apod.). 

c) Ostatní pojmy 

 Neobtěžující a nerušící činnosti se rozumí takové činnosti, jejichž účinky a vlivy neomezují, 
neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí 
zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nad míru obvyklou (přiměřenou místním 
poměrům) a jsou slučitelné s charakterem území s tím, že celková hluková zátěž ze záměrů 
umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit 
stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory definované platnými 
právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací a na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených v 
územně plánovací dokumentaci. 

 Pohodou bydlení se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé 
a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra 
klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, 
např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi 
pachů a prachu, osluněním apod. 

 Pojem nad míru přiměřenou místním poměrům přesahuje běžné chování, které je obvyklé a v rámci 
sousedských potřeb tolerované. Výklad se provádí objektivně a podle konkrétní situace, je tak třeba 
zohlednit jak intenzitu zásahu a jejich frekvenci, tak místní poměry. 

 Sídelní strukturou se rozumí výslednice dlouhodobého vývoje, ve kterém se uplatnily vnitřní i 
vnější vlivy. Charakter a uspořádání sídel v osídlení, jejich vztahy a intenzita těchto vztahů 
vyjadřuje různé úrovně vývoje sídelní struktury a stupně urbanizace: od území pouze s dostřednými 
vazbami spádových sídel a nízkým stupněm urbanizace až po aglomerační území. 

 Tradiční historická urbanistická struktura sídla je tvořena čtyřmi hlavními složkami: půdorysnou 
strukturou sídla, parcelací, půdorysnou (plošnou) strukturou zástavby a hmotovou strukturou 
zástavby. 

 Půdorysnou strukturou sídla se rozumí soustava urbanistických (domovních) bloků a jimi 
vymezených urbanistických prostorů (náměstí/návsí a ulic). 

 Charakterem zástavby se rozumí spolupůsobení formy (struktury) zástavby a architektonického 
výrazu jednotlivých staveb, stavebních souborů a nezastavěných ploch (zejména parkových). 
Charakter a struktura zástavby vyjadřují plošné a prostorové parametry zástavby, přičemž jsou 
dány zejména půdorysným uspořádáním zástavby, umístěním zástavby na pozemcích vzhledem k 
přilehlým veřejným prostranstvím (např. určením vztahu zástavby k uliční a stavební čáře), 

hustotou zástavby a celkovým hmotovým řešením a měřítkem zástavby. 
 Venkovským charakterem zástavby se rozumí zástavba s tradiční historickou urbanistickou 

strukturou, k jejímž specifickým rysům obecně patří zejména: menší objemové měřítko zástavby 
jako celku i jednotlivých staveb; převažující podíl individuální zástavby; vyšší podíl veřejných 
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prostranství a zahrad; regionální specifičnosti urbanistického uspořádání zástavby a přímá 
návaznost na krajinu, množství přírodních prvků v zastavěném území.  

 Městským a příměstským charakterem zástavby se rozumí zástavba, která se vyznačuje menšími 
výměrami pozemků, vyšší podlažností, tvary a hmotami objektů (domů), často bez vazby na 
charakter a tvary objektů původní zástavby. Nové vznikající kolonie rodinných domu na vesnicích 
v blízkosti měst vesměs nenavazují svým charakterem ani na vesnici ani na okolní krajinu. Vlastní 
forma zpravidla nereaguje na původní zástavbu, nerespektuje měřítko, barvu proporce, ani 
zachování charakteru místa. 

 Okolní zástavbou se rozumí zástavba v nejbližším okolí jednotlivých staveb, tj. v okruhu cca 100 

m. 

 Prostorovým uspořádáním území se rozumí prostorová struktura uspořádání území a zástavby, 
která je kombinací tří základních parametrů: půdorysného uspořádání (např. zástavba bloková, 

solitérní, rozvolněná venkovská, rozptýlená, ad.), výškové zonace zástavby (např. jednopodlažní, 
nízkopodlažní - do 3. NP, apod.) a objemové zonace zástavby (např. maloobjemová – rodinné 
domy; středně objemová – bytové domy; velkoobjemová – rozsáhlé obytné komplexy, nákupní 
střediska typu hypermarket, výrobní haly, skladové komplexy apod.), které lze využít při stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, přičemž dle potřeby, povahy a charakteru území, lze případně 
použít jen některé z uvedených parametrů. 

 Výšková hladina zástavby je výška staveb nad přilehlým terénem vyjádřená počtem nadzemních 
podlaží, přičemž výška podlaží není určena a musí odpovídat potřebám umísťované funkce. Pokud 
budou domy kryté sklonitou střechou, je možno využít i podkroví. 

 Pojmem podkroví se rozumí přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím 
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. 

 

6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

1. Plochy individuálního bydlení 5 (BI)6 

Hlavní využití 

 individuální bydlení v rodinných domech  
Přípustné využití 

 činnosti přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem 

 podnikatelská činnost v plochách bydlení v rodinných domech nerušícího a neobtěžujícího 
charakteru 

 venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu, dětská hřiště 

 veřejná prostranství 
 veřejná a izolační zeleň 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím, a které snižují kvalitu 
obytného prostředí a pohodu bydlení 

 

                                                           
5
 Název plochy s rozdílným způsobem využití 

6
 Označení indexu plochy s rozdílným způsobem využití v grafické části dokumentace  
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2. Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV) 

Hlavní využití 

 veřejné občanské vybavení 
Přípustné využití 

 zařízení společenských organizací 
 zařízení a stavby pro obchodní prodej 
 zařízení a stavby pro stravování a ubytování 
 cestovní ruch  
 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 
 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu  
 izolační, vnitroareálová a veřejná zeleň 

 veřejná prostranství 
 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
Nepřípustné využití 

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

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, a které 
svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území. 
 

3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) 

Hlavní využití  

 komerční občanské vybavení  
Přípustné využití 

 související provozní stavby a zařízení 
 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu  
 izolační a vnitroareálová zeleň 

 veřejná zeleň 

 veřejná prostranství 
 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, nebo 
které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území nad míru přiměřenou místním 
poměrům 

 

4 3. Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 

Hlavní využití 

 hřbitovy včetně souvisejících provozních staveb a zařízení 
Přípustné využití 

 související plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 
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Nepřípustné využití 

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

 

5 4. Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 

Hlavní využití 

 tělovýchova, sport, sportovně rekreační a relaxační aktivity  
Přípustné využití 

 sportovní střelnice v ploše 92  
 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 
 izolační a vnitroareálová zeleň 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 veřejná prostranství 

Nepřípustné využití 

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

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, nebo 
které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území nad míru přiměřenou místním 
poměrům 

 

6 5. Plochy silniční dopravy (DS) 

Hlavní využití 

 silniční doprava 

Přípustné využití 

 související sítě technického vybavení 
 související pozemky a stavby provozních zařízení 
 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 

extravilánovými vodami 
 přilehlé pásy izolační a doprovodné zeleně 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

7 6. Plochy dopravní infrastruktury (D) 

Hlavní využití 

 dopravní infrastruktura  
Přípustné využití 

 zpevněné komunikace sloužící pro účelovou, zemědělskou nebo lesní dopravu mimo zastavěné 
území, včetně přístupových komunikaci zajišťujících dopravní obsluhu ploch bydlení a rekreace, 
které mohou být využívány i pro pěší a cyklistickou dopravu nebo jako hipostezky 

 samostatné nebo kombinované cyklostezky 

 přilehlé pásy izolační a doprovodné zeleně 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
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 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

8 7. Plochy technické infrastruktury (T*) 

Hlavní využití 

 technická infrastruktura 

Přípustné využití 

 zařízení a stavby pro zabezpečování zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci dešťových a 
odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a ochranné hráze zajišťující protipo-

vodňovou ochranou území 
 související pozemky a stavby provozních zařízení 
 související dopravní a technická infrastruktura 

 izolační zeleň 

Nepřípustné využití 

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

9 8. Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství (TV) 

Hlavní využití 

 zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidace dešťových a odpadních vod 

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 
 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 izolační a vnitroareálová zeleň 

Nepřípustné využití 

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

10 9. Plochy technické infrastruktury – energetika (TE) 

Hlavní využití 

 zásobování plynem a elektrickou energií  
Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 
 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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11 10. Plochy technické infrastruktury – elektronické komunikace (TK) 

Hlavní využití 

 elektronické komunikace  
Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 
 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení a stavby zajišťující obsluhu a 

ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
Nepřípustné využití 

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

 

12 11. Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 

Hlavní využití 

 sběrný dvůr 
Přípustné využití 

 související stavby provozních zařízení 
 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 vnitroareálová a izolační zeleň 

Nepřípustné využití 

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

13 12. Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 

Hlavní využití 

 plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch 

Přípustné využití 

 venkovní maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu  
 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 plochy zeleně 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

14 13. Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) 

Hlavní využití 

 plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch 

Přípustné využití 

 veřejná zeleň, parky, plochy izolační zeleně  
 dětská hřiště 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura včetně cyklistických stezek 
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 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 
extravilánovými vodami 
Nepřípustné využití 

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

15 14. Plochy smíšené obytné vesnické (SO.3) 

Hlavní využití 

 smíšené vesnické bydlení  
Přípustné využití 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 
území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 
 doprava v klidu (garážování, parkování, odstavné zpevněné plochy) 
 izolační a vnitroareálová zeleň 

 venkovní maloplošná sportovní zařízení  
Nepřípustné využití 

 zemědělská výroba 

 průmyslová výroba 

 smíšená výroba 

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

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, nebo 
které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území nad míru přiměřenou místním 
poměrům 

 

16 15. Plochy smíšené výrobní (SP) 

Hlavní využití 

 smíšená výroba 

Přípustné využití 

 skladování 
 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení a stavby zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav 
extravilánovými vodami 

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 
 izolační a vnitroareálová zeleň 

 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu  
Nepřípustné využití 

 zemědělská výroba 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozováním snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, nebo 
které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území nad míru přiměřenou místním 
poměrům 
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17 16. Plochy výroby a skladování (V) 

Hlavní využití 

 výroba a skladování 
Přípustné využití 

 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 
 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 izolační a vnitroareálová zeleň 

 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu  
 související a nezbytné zařízení a stavby sloužící k odstranění ekologických rizik 

Nepřípustné využití 

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

 všechny činnosti, pozemky, stavby a zařízení, které svým provozem negativně ovlivňují území za 
hranicí vlastní výrobní plochy 

 

18 17. Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ) 

Hlavní využití 

 zemědělská a lesnická výroba 

Přípustné využití 

 nezemědělská podnikatelská výrobní činnost slučitelná s hlavním využitím 

 skladování 
 související provozní zařízení a stavby (technické a hospodářské zázemí) 
 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu 

 ve vymezené ploše 77 jsou přípustné pouze lesnická výroba a činnosti související 
 ve vymezené ploše 78 jsou přípustné pouze rybářství a činnosti související 

Nepřípustné využití 

 průmyslová výroba 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, které svým provozem negativně ovlivňují území za hranicí vlastní výrobní 
plochy 

 

19 18. Plochy sídelní zeleně (Z*) 

Hlavní využití 

 sídelní zeleň 

Přípustné využití 

 plochy soukromé zeleně (nezastavitelné zahrady) včetně ploch veřejné zeleně, které nebyly 
vymezeny jako veřejná prostranství 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
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 zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 

20 19. Vodní plochy a toky (WT) 

Hlavní využití 

 vodní plochy a toky  
Přípustné využití 

 účelová vodohospodářská výstavba včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou ochranou 

 ve vhodných úsecích vodních toků realizace malých retenčních nádrží 
 rybochovná zařízení včetně souvisejících zařízení  
 doprovodná břehová zeleň  
 související dopravní a technická infrastruktura 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 
dosavadní užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

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

 umisťování staveb a zařízení pro zemědělství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 
cyklistických stezek 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 
 

21 20. Plochy krajinné zeleně (K) 

Hlavní využití 

 krajinná zeleň 

Přípustné využití 

 náletová zeleň, remízky, háje, prameniště s dřevinami 
 liniové porosty s krajinotvornou a protierozní funkcí 
 aleje, stromořadí, větrolamy, břehové porosty, meze, lemy teras, vegetační doprovody cest 
 plochy určené pro vytváření biokoridorů, které jsou základními skladebnými částmi územního 

systému ekologické stability (ÚSES) 
 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 mokřady a malé vodní plochy bez rybochovného využití 
 dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně nových výsadeb před poškozováním zvěří (lesnické 

oplocenky) 

 činnosti směřující k odstranění ekologických rizik 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 
dosavadní užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 
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 umisťování staveb a zařízení pro zemědělství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 
cyklistických stezek 

  

22 21. Plochy přírodní (P) 

Hlavní využití 

 přírodní plochy 

Přípustné využití 

 plochy určené pro územní stabilizaci a vytváření biocenter, která jsou základními skladebnými 
prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 

 výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům ÚSES 

 vodní plochy tvořící základ biocenter – bez rybochovného využívání 
 dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně nových výsadeb před poškozováním zvěří (lesnické 

oplocenky) 

 plochy zajišťující eliminaci rizik záplav extravilánovými vodami 
Podmíněně přípustné využití 

 pouze křížení nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti 
s plochami biocenter, tak aby bylo zajištěno jejich minimální dotčení a eliminována jejich 
fragmentace  

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 
dosavadní užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

 využití území vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch 

 změny kultur na nižší stupeň ekologické stability 

 umisťování staveb a zařízení pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch 
s výjimkou cyklistických stezek 

 

23 22. Plochy zemědělské (Z) 

Hlavní využití 

 zemědělské plochy 

Přípustné využití 

 protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí, protipovodňová opatření apod.) 
snižující vodní a větrnou erozi, včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci v návaznosti na vodní plochy 

 související dopravní a technická infrastruktura 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 
dosavadní užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 
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 umisťování staveb a zařízení pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, 
s výjimkou cyklistických stezek 

 

24 23. Plochy zemědělské specifické (Z.1) 

Hlavní využití 

 zemědělské plochy se specifickým využitím 

Přípustné využití 

 malovýrobně obhospodařované plochy zemědělského půdního fondu (zahrady, sady, záhumenky)  
 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 
dosavadní užívání a využití těchto ploch 

 v nezastavěném území pouze stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 30 m2
 

zastavěné plochy do 5 metrů výšky, s možností podsklepení 
 malé vodní plochy do 100 m2

 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 
 umisťování staveb pro zemědělství, pouze s výjimkou staveb uvedených v přípustném využití 
 umisťování staveb a zařízení pro lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 

 

25 24. Plochy lesní (L) 

Hlavní využití 

 lesní plochy 

Přípustné využití 

 lesní porosty v souvislých celcích i izolovaných segmentech plnící funkci lesa využívané podle své 
funkce ve smyslu lesního zákona 

 vyčlenění vybraných lesních ploch pro územní systém ekologické stability 

 stavby a zařízení lesního hospodářství 
 dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně nových výsadeb před poškozováním zvěří (lesnické 

oplocenky) 

 související a nezbytná dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

Podmíněně přípustné využití 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 
dosavadní užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

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



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

37 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 
 umisťování staveb pro zemědělství, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 

 

26 25. Plochy smíšené nezastavěného území (S*) 

Hlavní využití 

 Smíšené plochy nezastavěného území, u něhož není účelné jeho podrobnější členění, bez rozlišení 
převažujícího způsobu využití. 
Přípustné využití 

 menší nebo izolované pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 menší nebo samostatné plochy zemědělského půdního fondu 

 vodní plochy a koryta vodních toků  
 přirozené a přírodě blízké ekosystémy 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 
včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

 související a nezbytné zařízení a stavby sloužící k odstranění ekologických rizik 

 veřejná dopravní a technická infrastruktura, která svým charakterem a provedením neznemožní 
dosavadní užívání a využití těchto ploch 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 
 umisťování staveb pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, rekreaci a cestovní ruch, s výjimkou 

cyklistických stezek 

 

6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání 

Prostorové uspořádání nové zástavby musí vycházet z charakteru stávající zástavby a musí re-

spektovat stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Pro novou zástavbu v 
plochách individuálního bydlení se stanovují tyto podmínky: 
 Umístění a charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru 

prostředí, musí respektovat charakter tradiční historické urbanistické a půdorysné struktury sídla, 
přičemž zejména výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby, nové objekty ve stávající 
zástavbě budou respektovat formu této zástavby, sklon a tvar střechy. 

 U stávajících objektů s tradičním rázem (charakterem) zástavby je třeba tento ráz uchovat, 
tvarosloví nově navržených staveb v sousedství musí respektovat tradiční historický ráz sídla, k 
jehož specifickým rysům patří zejména: menší objemové měřítko zástavby jako celku i 
jednotlivých staveb; převažující podíl individuální zástavby; vyšší podíl veřejných prostranství a 
zahrad; regionální specifičnosti urbanistického uspořádání zástavby a přímá návaznost na krajinu, 
množství přírodních prvků v zastavěném území. 

 Podél přiléhající komunikace je přípustná vždy pouze jedna řada domů. Za první řadou již není 
přípustná výstavba druhé řady rodinných domů. 

 Nejsou přípustné stavby mobilních domů. 
 zástavba v nově navržených plochách individuálního bydlení bude rozvolněná a převážně solitérní 

(izolované rodinné domy) 
 Výšková hladina zástavby v plochách bydlení nesmí přesáhnout 2 nadzemní podlaží.  
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 V navržených plochách bydlení 1 až 8 individuálního bydlení nesmí výšková hladina zástavby 
rodinných domů přesáhnout jedno nadzemní podlaží, přičemž je možno využít i podkroví.  
 

6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Navrženým rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajin-

ného rázu. Je žádoucí zvýšení diverzity krajinné mozaiky ve prospěch travních porostů a zejména 
rozptýlené a liniové krajinné zeleně. Základními podmínkami ochrany krajinného rázu jsou: 
 ochrana stávajících a zakládání nových ekologicky stabilních porostů, podpora a vytvoření funkč-

ních prvků územního systému ekologické stability 

 zakládání nových stromořadí na vhodných lokalitách, popř. obnova v současnosti rozpadlých 
stromořadí  

 podpora zakládání nových liniových prvků zeleně – meze, doprovod polních cest v krajině, rozptý-

lená krajinná zeleň, křoviny apod. jako opatření proti větrné erozi, pro optické rozčlenění stávají-
cích nedělených nadměrných ploch polí a pro zvýšení rekreačního potenciálu území 

 ochrana prostupnosti území – ochrana stávající cestní sítě mimo zastavěné území obce pro zvýšení 
využití rekreačního potenciálu krajiny  

 respektování výškové hladiny zástavby – ochrana harmonické siluety obce. 
 

Dosud nezastavěné krajinné horizonty, které jsou zobrazeny ve výkresech B.2.2-1 Koordinační vý-

kres, B.2.2-2 Koordinační výkres – detail B.2.2 Koordinační výkres a B.2.6 Koncepce uspořádání 
krajiny grafické části Odůvodnění a označeny jako „plochy významně se uplatňujících pohledových 
horizontů“, nesmí být narušovány výstavbou vizuálně negativně se uplatňujících vertikálních 
dominant jako jsou např. stožáry základnových stanic GSM, větrné elektrárny apod. Maximální výška 
staveb zde nesmí přesahovat výšku 20 m. 

 

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 nevymezují žádné plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu. 

7. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její 
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti 

V řešeném území obce nejsou vymezeny žádné plochy s povinností zpracování územní studie. 
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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 

8.1. Navržené veřejně prospěšné stavby 

Územním plánem se vymezují tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit. 

a) Dopravní infrastruktura 

 účelová komunikace [D1]
 7
 
 
(11)

 8
 

 cyklostezka [D2] (81) 

b) Technická infrastruktura 

 hráz poldru [T*1](10) 

 hráz poldru [T*2] (9) 

 elektrické vedení VN 22 kV [TE1] (64) 

 elektrické vedení VN 22 kV [TE1] (65) 

 elektrické vedení VN 22 kV  [TE1] (66)  

 elektrické vedení VN 22 kV [TE1] (67) 

 elektrické vedení VN 22 kV [TE1] (75) 

 přiváděcí vodovodní řad [TV1] (73) 

 přiváděcí vodovodní řad [TV1] (75) 

 přiváděcí vodovodní řad [TV1] (69) 

 přiváděcí vodovodní řad [TV1] (72) 

 vodní zdroj [TV1] (79) 

 poldr [WT1] (22) 

 úprava vodního toku Ludslávka [WT2] (20) 

 úprava vodního toku Ludslávka [WT2] (74) 

 úprava vodního toku Žeranovka [WT3] (21) 

 úprava vodního toku Žídelná [WT4] (23) 
 

8.2. Veřejně prospěšná opatření 
Územním plánem se vymezují tato veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit. 

a) Územní systém ekologické stability 

 lokální biokoridor LBK3 Pod kopcem – U Rovní [U8]
 
(49) 

 lokální biokoridor LBK3 Pod kopcem – U Rovní [U8] (50) 

 lokální biokoridor LBK3 Pod kopcem – U Rovní [U8] (51) 

 lokální biocentrum U Rovní [U9] (34) 

 lokální biokoridor LBK5 U Rovní – Lipina [U10] (52) 

 lokální biokoridor LBK5 U Rovní – Lipina [U10] (53) 

 lokální biokoridor LBK5 U Rovní – Lipina [U10] (54) 

 lokální biokoridor LBK2 RBK 1580 – U Lechotské [U11] (31) 

 lokální biokoridor LBK2 RBK 1580 – U Lechotské [U11] (32) 

 lokální biokoridor LBK2 RBK 1580 – U Lechotské [U11] (46) 

                                                           
7
 Označení VPS nebo VPO v grafické části dokumentace – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

8
 Číslo plochy v grafické části dokumentace 
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 lokální biokoridor LBK2 RBK 1580 – U Lechotské [U11] (47) 

 lokální biokoridor LBK2 RBK 1580 – U Lechotské [U11] (48) 

 lokální biokoridor LBK5 U Rovní – Dolní Rovně-Soutok [U12] (23) 

 lokální biokoridor LBK5 U Rovní – Dolní Rovně-Soutok [U12] (30) 

 lokální biocentrum U Lechotské [U13] (37) 

 lokální biokoridor LBK2 U Lechotské – Doubravy [U14] (45) 

 

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 

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 § 8 katastrálního zákona 

9.1. Veřejná prostranství s předkupním právem pro Obec Žeranovice 

a) Plocha veřejného prostranství s převahou zpevněných ploch: 18 

Výčet pozemků9
 v katastrálním území Žeranovice, určených pro realizaci plochy veřejného pro-

stranství s převahou zpevněných ploch, označené v grafické části číslem 18 a ve výkrese A.2.3 Výkres 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací indexem PV2, pro které lze uplatnit předkupní právo 
pro Obec Žeranovice:  
 214/5 214/7. 

 

10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Územním plánem se nestanovují žádná kompenzační opatření ve smyslu § 50 odst. 6 stavebního 
zákona. 

 

11. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

V řešeném území obce Žeranovice jsou vymezeny tyto plochy územních rezerv, určené pro indi-
viduální bydlení. 

Tab. A.17: Vymezené plochy 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) 

                                                           
9
 Dle evidence Katastru nemovitostí vedeného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním – stav ke dni 05.05.2017 15.10.2021. 
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3 28 1,2673 Plochy individuálního bydlení (BI) 
 Celkem 4,1205  

 

Poř. č. 
Ozn. 

plochy 

Plocha 

(ha) 

Druh plochy s rozdílným způsobem využití 
(index označení plochy) 

1 26 1,3165 Plochy individuálního bydlení (BI) 
2 28 1,2699 Plochy individuálního bydlení (BI) 
3 88 1,0800 Plochy individuálního bydlení (BI) 
 Celkem 3,6664  

 

 

 Ve vymezených plochách územních rezerv jsou zakázány takové změny v území, které by mohly 
budoucí stanovené využití, tj. vlastní realizaci individuálního bydlení, podstatně ztížit nebo zcela či 
částečně znemožnit. 

 Nejpozději ve zprávě o uplatňování územního plánu bude prověřena a posouzena opodstatněnost 
vymezení územní rezervy a bude stanoveno, zda budou vymezené záměry převedeny z územních 
rezerv do návrhu, nebo budou navrženy k vypuštění z řešení územního plánu, případně zda budou i 
nadále ponechány jako územní rezervy. 

 

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

12.1. Textová část 

 Textová část Územního plánu obsahuje celkem 30 stran 17 ½ listu (35 stran). 

12.2. Grafická část 

 Grafická část Územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy: 

Tab. A.18: Obsah grafické části Územního plánu  

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 A.2.1 Výkres základního členění území  1 : 5 000 

2 A.2.2 Hlavní výkres  1 : 5 000 

3 A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 
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II. Odůvodnění změny územního plánu 

 

1. Postup při pořízení změny územního plánu 

1.1. Pořízení změny územního plánu 

 Obec Žeranovice má platný Územní plán Žeranovice (dále také jen ÚP Žeranovice) vydaný 
Zastupitelstvem obce Žeranovice (dále také jen ZO), dne 09.11.2017 usnesením ZO č. 19/3 s 

nabytím účinnosti dne 28.11.2017. 

 O pořízení Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice rozhodlo Zastupitelstvo obce Žeranovice na 

svém zasedání dne 18.08.2020 usnesením č. 11/10/2020, bod a).  

 Usnesením Zastupitelstva obce Žeranovice ze dne 18.08.2020 usnesením č. 11/11/2020, bod b) byl 

jako určený zastupitel schválen starosta obce pan Ing. Antonín Vyňuchal. 
 Pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice je Městský Holešov, Odbor územního 

plánování a stavebního řádu, Útvar územního plánování (dále také jen pořizovatel). 
 

1.2. Zadání územního plánu 

 Zadání změny územního plánu nebylo zpracováno, neboť v souladu s usnesením č. 11/11/2020, 

bod a) Zastupitelstva obce Žeranovice ze dne 18.08.2020, je změna č. 1 Územního plánu 
Žeranovice pořizována zkráceným způsobem, ve smyslu ust. § 55 odst. 3 a § 55a odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění (dále také jen „stavební zákon“).  

 Vlastník pozemku parc. č. 402/79 v k.ú. Žeranovice požádal dne 02.03.2020 o vyjádření ke změně 
územního plánu Žeranovice. Předmětem žádosti byla změna využití pozemku parc. č. 402/79 ze 
stávajících ploch zemědělských Z na plochu smíšenou výrobní SP (cca 300 m2

) a plochu pro 

zemědělskou a lesnickou výrobu VZ (cca 3500 m2
). Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního 

prostředí a zemědělství vydal dne 16.03.2020 pod č.j. KUZL 17476/2020 koordinované stanovisko 

dle § 55a stavebního zákona, v němž se uvádí:  
- Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny: K možnosti existence vlivu výše uvedeného 

záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a 

odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovisko podle § 45h odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr 
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  

- Stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí (SEA): Krajský Úřad jako příslušný 
úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), v platném znění, 
sděluje, že výše uvedenou změnu v územním plánu obce Žeranovice není nutno posoudit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

 Vlastník pozemku parc. č. 317/2 v k.ú. Žeranovice požádal dne 05.03.2020 o vyjádření ke změně 
územního plánu Žeranovice. Předmětem žádosti byla změna využití pozemku parc. č. 317/2 ze 
stávajících ploch zemědělských Z na plochu smíšenou výrobní SP (cca 500 m2

) z důvodu rozšíření 
stávajících zpevněných ploch v areálu firmy. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství vydal dne 13.03.2020 pod č.j. KUZL 18214/2020 koordinované stanovisko 

dle § 55a stavebního zákona, v němž se uvádí:  
- Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny: K možnosti existence vlivu výše uvedeného 

záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
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prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a 
odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovisko podle § 45h odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr 
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  

- Stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí (SEA): Krajský Úřad jako příslušný 
úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), v platném znění, 
sděluje, že výše uvedenou změnu v územním plánu obce Žeranovice není nutno posoudit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

 Vlastník pozemků parc. č. 319/4 a 319/1 v k.ú. Žeranovice požádal dne 05.03.2020 o vyjádření ke 
změně územního plánu Žeranovice. Předmětem žádosti byla změna využití pozemku parc. č. 319/4 
a 319/1 ze stávajících ploch zemědělských specifických Z.1 na plochu smíšenou výrobní SP 
(celková výměra 1890 m2

). Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství 
vydal dne 13.03.2020 pod č.j. KUZL 18216/2020 koordinované stanovisko dle § 55a stavebního 
zákona, v němž se uvádí:  
- Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny: K možnosti existence vlivu výše uvedeného 

záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a 
odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovisko podle § 45h odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr 
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  

- Stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí (SEA): Krajský Úřad jako příslušný 
úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), v platném znění, 
sděluje, že výše uvedenou změnu v územním plánu obce Žeranovice není nutno posoudit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

 Myslivecké sdružení Žeranovice, z.s. požádalo o změnu funkčního využití pozemků p.č. st. 448/1 a 
p.č. 179/1 v k.ú. Žeranovice, které jsou v platném územním plánu vymezené v zastavěném území, 
ve stávající ploše pro zemědělskou a lesní výrobu (VZ) a dále pozemků nebo jejich části p.č. 180/1, 
203/33, 203/34, 203/37, 207/4 a 207/11, vše v k.ú. Žeranovice, které jsou vymezené mimo 
zastavěné území, ve stávající ploše smíšené nezastavěného území (S*) nebo v ploše zemědělské 
(Z), vše na plochu pro sport a rekreaci (OS), za účelem zbudování sportovní brokové střelnice, 
včetně jejího zázemí. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal 
dne 27.04.2020 pod č.j. KUZL 22838 koordinované stanovisko dle § 55a stavebního zákona, 
v němž se uvádí:  
- Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny: K možnosti existence vlivu výše uvedeného 

záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a 
odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovisko podle § 45h odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr 
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  

- Stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí (SEA): Krajský Úřad jako příslušný 
úřad dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), v platném znění, 
sděluje, že výše uvedenou změnu v územním plánu obce Žeranovice není nutno posoudit z 
hlediska vlivů na životní prostředí. 

 

1.3. Návrh změny územního plánu 

 V souladu s ust. § 55b platného stavebního zákona zajistil pořizovatel zpracování návrhu změny 
územního plánu. Na základě smlouvy o dílo mezi objednatelem Obcí Žeranovice a zhotovitelem 

ing. arch. Vladimírem Dujkou byl zpracován návrh změny č. 1 Územního plánu Žeranovice.  
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1.3.1. Řízení o územním plánu 

 Oznámení o konání veřejného projednání bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému 
úřadu, sousedním obcím a Obci Žeranovice dne 06.01.2022. Veřejné projednání návrhu změny 
územního plánu bylo oznámeno i veřejnou vyhláškou č.j. HOL-589/2022/UPA/PK ze dne 

06.01.2022, která byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Holešov dne 07.01.2022 a 

sejmuta dne 17.02.2022 a na úřední desce Obecního úřadu Žeranovice dne 07.01.2022 a sejmuta 

dne 22.02.2022. Dokumentace k návrhu změny územního plánu byla vystavena od 07.01.2022 do 

17.02.2022 (včetně) k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele (na Městském úřadě Holešov, Odboru 

územního plánování a stavebního řádu, Útvaru územního plánování) a na Obecním úřadě 

Žeranovice. Návrh změny byl současně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: 
https://www.holesov.cz/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana .) 

 Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit 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, které se uskutečnilo dne 09.02.2022 na zámku v Žeranovicích. 

 V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky, pouze jedna kladná připomínka.  
 Po veřejném projednání byla zaslána obdržená stanoviska a připomínky Krajskému úřadu 

Zlínského kraje (KÚ ZK), Odboru územního plánování a stavebního řádu. Stanovisko nadřízeného 
orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice je uvedeno 

v následujícím oddílu 1.3.2. 

1.3.2. Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem 

a) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, odd. 
územního plánování, T. Bati 21, 761 90 Zlín 

(Stanovisko ze dne 06.05.2022, č.j. KUZL 37147/2022) 

Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Žeranovice 

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako 
nadřízenému orgánu územního plánování byl dne 6.1.2022 v souladu s ust. § 55b odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, předložen návrh Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice (dále jen ÚP). Zároveň bylo 
předloženo, v souladu s ust. § 55b odst. 2 s použitím § 52 odst. 1 stavebního zákona, pozvání na 
veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Žeranovice. Návrh změny, stanoviska, námitky, připomínky 
a výsledky konzultací podle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona byly krajskému úřadu doručeny dne 
8.4.2022 spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 1 ÚP Žeranovice z hlediska zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a 
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Předmět změny: 

Předmětem návrhu Změny č. 1 ÚP Žeranovice je aktualizace zastavěného území, přepracování ÚP 
na aktuální mapový podklad, návrh ploch BI, plochy výroby, plochy občanského vybavení - veřejná 
pohřebiště, plochy smíšené výrobní, plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport, plochy 
technické infrastruktury – nakládání s odpady, plochy přírodní a plochy krajinné zeleně, aj. 

Posouzení  

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 55b odst. 4 stavebního zákona nesouhlasí s návrhem Změny č. 1 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. 

https://www.holesov.cz/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana
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Odůvodnění 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování posoudil Změnu č. 1 ÚP Žeranovice z těchto hledisek: 

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

Z hlediska širších vztahů nemá řešení předloženého návrhu Změny č. 1 ÚP Žeranovice vliv na 
řešení koordinace využívání území s ohledem na sousední území. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

b) Soulad s politikou územního rozvoje  
Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 1. 9. 2021 (dále jen PÚR ČR) pro řešené 

území vyplývá:  

 republikové priority územního plánování – jsou uplatněny  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem - je 

uplatněno a vyhodnoceno  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 SD5 - D 49 úsek Fryšták-Zlín-Vizovice – je zapracováno v ÚP, je třeba zohlednit změnu úseku na 

Fryšták- Zlín-Vizovice 

Řešení: Bylo upraveno dle požadavku. 

 E1 elektroenergetika, koridor pro vedení 400 kV Otrokovice-Vizovice-Střelná-hranice 

ČR/Slovensko (Povážska Bystrica) – není vyhodnoceno 

Krajský úřad po posouzení požaduje doplnit vyhodnocení záměru E1 elektroenergetika. Je 
zpracovaná a zaznamenaná v evidenci územně plánovací činnosti Územní studie „Prověření 
elektrického vedení ZVN 400kV Otrokovice-Vizovice-hranice ČR/SR“, která řeší tento záměr z PÚR 

Řešení: Bylo upraveno dle požadavku. 

 

c) soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 4, 

s nabytím účinnosti dne 22.3.2022 (dále jen ZÚR ZK), požadavky na respektování kritérií podmínek 
pro rozhodování o změnách v území vyplývající z následujícího vymezení: 

 priority územního plánování - jsou uplatněny 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 rozvojová oblast OB9 Zlín - zapracováno 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 plochy a koridory veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury:  

-  dálnice a silnice mezinárodního a republikového významu PK01, je uvedeno Hulín – Střelná D 
49 v úseku Hulín-Dolní Ves, – aktualizace vyplývající z PÚR ČR není zapracována a 
vyhodnocena  

Řešení: Dokumentace byla upravena dle požadavku. 

 plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES):  

-  regionální biokoridor (dále jen RBK) 1580-Na Skále-Lipina, PU158 – je zapracováno  
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Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

-  koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území – jsou 

vyhodnoceny  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

-  krajinný celek Holešovsko, krajinný prostor Žeranovicko, cílová kvalita - krajina zemědělská 
intenzivní - je vyhodnoceno  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

-  zároveň je vyhodnocena územní studie Prověření elektrického vedení VVN 400kV Otrokovice 
– Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
 

Krajský úřad po posouzení požaduje, aby byly v návrhu Změny č. 1 ÚP Žeranovice zohledněny a 
zapracovány záležitosti, které pro řešené území vyplývají ze ZÚR ZK, ve znění závazném od 
22.3.2022. Dále požaduje uvádět ve vyhodnocení výše uvedených vymezení přesné a správné údaje 
(vč. správných citací), požaduje zapracovat aktualizaci týkající se koridoru veřejně prospěšné stavby 
PK01 a doplnit scházející vyhodnocení viz výše. 

Podle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona v případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku 
pořizovatele na nedostatky z hledisek uvedených v tomto odstavci, lze v řízení o změně územního 
plánu pokračovat až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.  

Vzhledem k nedostatkům uvedeným v Odůvodnění tohoto stanoviska požadujeme předložení 
návrhu Změny č. 1 ÚP Žeranovice krajskému úřadu k posouzení, zda uvedené nedostatky byly 
odstraněny. 

Řešení: Pořizovatel zajistil provedení úpravy dokumentace a následně požádal nadřízený orgán 
územního plánování o potvrzení o odstranění nedostatků – viz níže potvrzující stanovisko NOÚP  

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

 vyhodnocovat pouze aktuální dokumentace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je pro obec 
Žeranovice aktualizován k datu 06/2021, Generel dopravy Zlínského kraje ze dne 23.8.2021. 
Doporučujeme provést kontrolu všech uvedených dokumentů  

Řešení: Dokumentace byla upravena dle požadavku. 

 dodržovat v celé dokumentaci jednotný název dálnice II. třídy D 49. Změnil se dle PÚR na úsek na 
Fryšták- Zlín-Vizovice  

Řešení: Dokumentace byla upravena dle požadavku. 

 v části odůvodnění odůvodňovat pouze to, co je řešeno změnou, neposuzovat řešení schváleného 
územního plánu. Ve změně je možné řešit pouze to, co je schváleno jako obsah změny 
Zastupitelstvem obce Žeranovice, aktualizaci zastavěného území a změny zákonů a vyhlášek  

Řešení: Dokumentace byla upravena dle požadavku. 

 ve změně byly doplněny podmínky prostorového uspořádání, doplněno vymezení pojmů a ostatní 
pojmy Rámcové zásady pro naplňování stanovené cílové kvality území s kartogramem a návrh 
urbanistické kompozice. Tyto doplněné kapitoly obsahují požadavky s prvky regulačního plánu 
(např.: požadavek vztah zástavby k uliční a stavební čáře, určení okolní zástavby v okruhu 100 m, 
respektovat sklon, tvar střechy, aj.), které nesmí být obsahem změny územního plánu, pokud není 
zastupitelstvem schválen obsah změny s prvky regulačního plánu. Posoudit, zda uvedené je 
schváleným obsahem změny zastupitelstvem  
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Řešení: Uvedené náležitosti upravující vztah zástavby k uliční a stavební čáře, určení okolní 
zástavby v okruhu 100 m, či respektování sklonu nebo tvaru střech nejsou podrobností regulačního 

plánu nebo územního rozhodnutí, ale vyjádřením urbanistické koncepce. Jedná se o zásady, 

stanovující jaký charakter zástavby má být v řešeném území i nadále zachován. Na základě těchto 
slovně vyjádřených zásad nelze vydat rozhodnutí o umístění stavby, neboť se jedná o vyjádření 
obecného principu, nikoli o číselné označení konkrétního umístění stavby (např. 8 m od západní 
hranice pozemku) nebo sklonu a tvaru střechy (sedlová střecha se sklonem 42 stupňů orientovaná 
ve směru sever-jih). V žádném případě se nejedná o prvky regulačního plánu. 

 ve změně byly projektantem o své vůli vymezeny veřejně prospěšné stavby ze ZÚR ZK v kap 8.1 
textové části, které do této kapitoly nepatří a požadujeme je vypustit. Tento záměr byl správně 
zapracován v Územním plánu Žeranovice a není důvod změnou řešit veřejnou prospěšnost tohoto 
záměru. Jediné, co se změnilo je „úsek na Fryšták-Zlín-Vizovice“, a to nemá na vymezení v ÚP 
žádný vliv. Záměry ze ZÚR ZK jsou jednotlivě vyjmenovány a schváleny jako veřejně prospěšné 
stavby s právem vyvlastnění Zastupitelstvem Zlínského kraje vydáním ZÚR ZK. Jejich veřejná 
prospěšnost vyplývá z tohoto dokumentu. Do územního plánu se tyto záměry zapracovávají tím, že 
se zpřesňují jejich plochy a koridory, navrhuje se jejich funkční využití, případně se jim navrhuje 

na základě požadavků předkupní právo. Jejich veřejná prospěšnost vyplývá z nadřazené 
dokumentace, a s tím související právo vyvlastnění, proto se již v textové části územního plánu v 
kap. „Vymezení 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“ opětovně nemůže 
navrhovat. Důvodem je: Zastupitelstvo obce nemá právo navrhovat a schvalovat právo vyvlastnění 
záměrům z nadřazené dokumentace, neboť bylo již schváleno zastupitelstvem kraje. Zastupitelstvo 
obce Žeranovice nemá právo přeschvalovat usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje, proto se do 
textové části ÚP neuvádí. V části odůvodnění se uvedou tyto důvody. Ve výkrese Veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací se zakreslují všechna práva vyvlastnění se ZÚR i ÚP, i 
předkupní právo z ÚP. Předkupní právo může vymezovat pouze ÚP ne ZÚR. V textové části se 
navrhuje v kap. „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní práno zřizováno, parcelních čísel 
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona, pro 
záměry ze ZÚR i ÚP. V tabulce ve výkrese se veřejně prospěšné stavby ze ZÚR ZK označují 
zkratkou ZÚR. Pod tabulkou je vysvětlující informace, že právo vyvlastnění označené ZÚR 
vyplývá ze ZÚR ZK. 

Řešení: Dokumentace byla upravena dle požadavku. 

 

b) Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, odd. 
územního plánování, T. Bati 21, 761 90 Zlín 

(Stanovisko ze dne 20.06.2022, č.j. KUZL 51376/2022) 

Potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování o odstranění nedostatků návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Žeranovice 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování, obdržel dne 3.6.2022 Vaši žádost o opětovné posouzení návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Žeranovice (dále také ÚP) k vydání potvrzení o odstranění nedostatků podle 
ustanovení § 55b odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon). 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 55b odst. 4 stavebního zákona potvrzuje odstranění nedostatků z 
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem a souladu s politikou územního rozvoje. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. Souhlasné stanovisko. 
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Odůvodnění  

Ve stanovisku č.j. KUZL 37147/2022 vydaném dne 6.5.2022 krajský úřad upozornil pořizovatele 
na tyto nedostatky:  

a) soulad s politikou územního rozvoje  
Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 1. 9. 2021 (dále jen PÚR ČR) pro řešené 

území vyplývá:  
- republikové priority územního plánování – jsou uplatněny  
-  OB9 - Rozvojová oblast Zlín - zapracováno  
- SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem - je 

uplatněno a vyhodnoceno  
- SD5 - D 49 úsek Fryšták-Zlín-Vizovice – je zapracováno v ÚP, je třeba zohlednit změnu úseku na 

Fryšták-Zlín-Vizovice  

- E1 elektroenergetika, koridor pro vedení 400 kV Otrokovice-Vizovice-Střelná-hranice 

ČR/Slovensko (Povážska Bystrica) – není vyhodnoceno.  

Krajský úřad po posouzení požaduje doplnit vyhodnocení záměru E1 elektroenergetika. Je 

zpracovaná a zaznamenaná v evidenci územně plánovací činnosti Územní studie „Prověření 
elektrického vedení ZVN 400kV Otrokovice-Vizovice-hranice ČR/SR“, která řeší tento záměr z PÚR. 

b) soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 4, 

s nabytím účinnosti dne 22.3.2022 (dále jen ZÚR ZK), požadavky na respektování kritérií podmínek 
pro rozhodování o změnách v území vyplývající z následujícího vymezení:  

-  priority územního plánování – jsou uplatněny  
-  rozvojová oblast OB9 Zlín- zapracováno  
-  plochy a koridory veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury:  
-  dálnice a silnice mezinárodního a republikového významu PK01, je uvedeno Hulín – Střelná D 49 

v úseku Hulín- Dolní Ves, – aktualizace vyplývající z PÚR ČR není zapracována a vyhodnocena  
-  plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES):  
-  regionální biokoridor (dále jen RBK) 1580-Na Skále-Lipina, PU158 – je zapracováno  
-  koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území – jsou 

vyhodnoceny  

-  krajinný celek Holešovsko, krajinný prostor Žeranovicko, cílová kvalita - krajina zemědělská 
intenzivní - je vyhodnoceno  

-  zároveň je vyhodnocena územní studie Prověření elektrického vedení VVN 400kV Otrokovice – 

Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR.  

Krajský úřad po posouzení požaduje, aby byly v návrhu Změny č. 1 ÚP Žeranovice zohledněny a 

zapracovány záležitosti, které pro řešené území vyplývají ze ZÚR ZK, ve znění závazném od 
22.3.2022. Dále požaduje uvádět ve vyhodnocení výše uvedených vymezení přesné a správné údaje 
(vč. správných citací), požaduje zapracovat aktualizaci týkající se koridoru veřejně prospěšné stavby 
PK01 a doplnit scházející vyhodnocení viz výše.  

Návrh Změny č. 1 ÚP Žeranovice není v rozporu z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 
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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 15.04.2015 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 začala platit „Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1“. 
Dne 2.9.2019 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 629 schválila dokument 
„Aktualizace č. 2 PÚR ČR“ a téhož dne Vláda České republiky projednala a usnesením č. 630 
schválila dokument „Aktualizace č. 3 PÚR ČR“. Dne 30. září 2019 byla ve Sbírce zákonů 
zveřejněna dvě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR. 
Dnem 1. října 2019 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR závazné pro pořizování a vydávání zásad 
územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 
odst. 4 stavebního zákona. Dne 17.08.2020 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 833 
schválila Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky. Dnem 11. září 2020 se 

Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky stala závaznou pro pořizování a 
vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, 
v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. 

 Dne 12.07.2021 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 618 schválila Aktualizaci č. 4 

Politiky územního rozvoje České republiky. Dnem 1.9.2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního 
rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních 
plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. 

 V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, dále také jen „Politika 

územního rozvoje České republiky, Úplné znění závazné od 1.9.2021 (PÚR ČR) jsou mj. vymezeny 
rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti. Rozvojové oblasti jsou vymezeny správními 
obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve kterých se projevují zvýšené požadavky na změny 
v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu a těch, které svým 
významem přesahují území jednoho kraje. Rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody ORP 
s výraznou vazbou na významné dopravní cesty. Politika územního rozvoje rovněž vymezuje 

specifické oblasti, ve kterých se projevují aktuální problémy republikového významu.  

 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. TŽK a uvažovaná propojení Zlína prostřednictvím dálnice II. třídy D49 s 

dálnicí D1 u Hulína a Otrokovic prostřednictvím dálnice D55 z Hulína do Břeclavi.  

 Z úkolů pro územní plánování vyplynul z PÚR ČR pro Zlínský kraj požadavek na vymezení 
dílčího úseku koridoru pro připravovaný záměr elektroenergetika E1 – koridor pro vedení 400 kV 
Otrokovice–Vizovice–Střelná–hranice ČR/Slovensko (–Povážska Bystrica) s cílem zapojení 
elektrizační soustavy ČR do evropské soustavy k zajištění bezpečnosti dodávek elektrické energie. 
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 již byla zpracována a vložena 
do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie byla zpracována ve variantách, přičemž 
jako doporučená varianta byla vybrána varianta C, jejíž severozápadní část trasy by měla zasahovat 
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i do k.ú. Žeranovice. V závěru územní studie se uvádí, že doporučená Varianta C by měla být 
zohledněna a využita v navazující územně plánovací činnosti, zejména jako podklad pro vymezení 
koridoru v ZÚR Zlínského kraje. V územní studii jsou stanoveny požadavky pro úpravu PÚR ČR a 
ZÚR ZK – mj. vymezit koridor v šířce 300 m pro veřejně prospěšnou stavbu ZVN 400 kV 
Otrokovice Vizovice Střelná hranice Česká republika/Slovensko ve variantě C; pro koridor pro 
veřejně prospěšnou stavbu stanovit zásady pro rozhodování o změnách v území stanovit úkoly pro 
územní plánování a stanovit úkoly pro územní plánování (a. zpřesnit koridor v součinnosti s 
příslušnými dotčenými orgány, zajistit územní koordinaci a ochranu na úrovni ÚPD dotčených 
obcí; b. při zpřesňování koridoru respektovat koridor dálnice D49 a zajistit jejich územní 
koordinaci). Vzhledem k tomu, že předmětná trasa elektrického vedení VVN 400 není dosud 
podrobněji vymezená ani stabilizovaná, není součástí PÚR ČR, ani není vymezena jako VPS 
v ZÚR ZK, nebyla zapracována do řešení změny č. 1 ÚP Žeranovice. 

 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 Fryšták-Zlín-Vizovice 

(v PÚR ČR má označení SD5). Pro zajištění realizace dálnice II. třídy D49 jsou v územním plánu 
Žeranovice navrženy plochy silniční dopravy. 

 Správní území obce Žeranovice je součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem. Navržená koncepce uspořádání krajiny vytváří podmínky pro 
eliminaci rozsahu případných škod z působení přírodních sil v území i pro zadržování vody v 

krajině a zvyšování ekologické stability území. 

 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. Změnou ÚP nedochází ke změně původní koncepce. 
- 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 územního plánu je v souladu s uvedeným požadavkem. Změnou ÚP 
dochází k úpravě původní koncepce uspořádání krajiny.  

- Ochrana a využití rekreačního potenciálu krajiny.  

Řešení: Navržené řešení územního plánu je v souladu s uvedeným požadavkem. Změnou ÚP 
nedochází ke změně původní koncepce. 

- Minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území. 
Řešení: Navržené řešení územního plánu je v souladu s uvedeným požadavkem. Změnou ÚP 
nedochází ke změně původní koncepce. 

b) Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
Územní plán Žeranovice a jeho změna č. 1 je v souladu s republikovými prioritami územního 

plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, protože 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: 

 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 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

51 

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. 

Vyhodnocení: Navržené řešení ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty území. Rozvoj probíhá v souladu s kulturně historickou tradicí krajiny a požadavky na 
uskutečňování moderních podob rozvoje a funkce obce. Územní plán vytváří předpoklady pro 
zabránění upadání venkovské krajiny z důvodu nedostatku lidských zásahů, a to jak pro 
nedostatečné užívání, tak pro nadměrnou exploataci přírodního bohatství. V řešení změny 
územního plánu není navrženo žádné významnější rozrůstání sídla nad rámec platného územního 
plánu. V řešení územního plánu jsou navrženy a vymezeny plochy, které budou produkční funkci 
krajiny zachovávat a současně zvyšovat a udržovat její ekologickou stabilitu. Změnou ÚP dochází k 
úpravě původní koncepce uspořádání krajiny. 

 Priorita 14a: Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního 
sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Vyhodnocení: Navržené řešení dbá na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Změnou ÚP nedochází ke změně 
původní koncepce. 

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

gaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

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

gativnímu ovlivnění sociální soudržnosti obyvatel a prostorově sociální segregaci. Řešení 
územního plánu umožňuje předcházení prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel a vytváří podmínky pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo 
snížení její úrovně. Rovněž stávající rozptýlené osídlení v okrajových částech řešeného území lze 

považovat za lokality s potenciálním rizikem sídelní a sociální segregace, ovšem jedná se o 
stávající prvky sídelní struktury. Změnou ÚP nedochází ke změně původní koncepce. 

 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. 
Vyhodnocení: Územní plán i jeho změna 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 (změnou jsou 

navrženy nové plochy pro výrobu a občanskou vybavenost). Obec je součástí rozvojové oblasti a 

navržené řešení je v souladu se stanovenými úkoly pro územní plánování (viz text výše). Změnou 
ÚP nedochází ke změně původní koncepce. 

 Priorita 16a: Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordi-
nování 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. Změnou ÚP nedochází ke změně původní koncepce. 

 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. 
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Vyhodnocení: Podle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ je obec Žeranovice, náležející do 
ORP Holešov, součástí hospodářsky a sociálně ohroženého území. V řešeném území zůstávají 
stabilizovány stávající plochy a jsou navrženy nové plochy výroby umožňující vytváření pracovních 
příležitostí a tím i podmínek k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. Řešení 
územního plánu vytváří v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn. Část 
zastavěného území v centrální části sídla je vymezena jako plochy smíšené obytné, jejichž podmínky 
využití poskytují dostatečnou flexibilitu v případě potřeby změny užívání plochy či pozemku, a to i 
ve vztahu k ekonomickým činnostem, tj. možnosti umisťování drobné výroby a služeb i mimo plochy 
výroby, zejména v plochách a objektech bydlení. Změnou územního plánu jsou navrženy dvě nové 
plochy pro výrobu. 

 Priorita 18: Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní 
předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 
rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

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 při zohlednění jejich vzájemné diverzity. Řešené území se nachází ve venkovské oblasti 
s poměrně silnou vazbou na okolní města Holešov, Zlín, Otrokovice, Hulín a Kroměříž. Změnou ÚP 

nedochází ke změně původní koncepce. 

 Priorita 19: Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného 
původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). 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. S výjimkou navržené plochy výroby a skladování (V) 84 řešení územního 
plánu i jeho změny zajišťuje naplňování požadavku na minimalizaci fragmentace nezastavěného 
území.  

 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 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 zemědělského 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 kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití 
přírodních zdrojů. 
Vyhodnocení: Rozvojové záměry obce jsou umísťovány do co nejméně konfliktních lokalit a jsou 
podporována potřebná kompenzační opatření. Řešené území je ovlivněno záměry na realizaci 
nadřazené dopravní infrastruktury (dálnice II. třídy D49). V řešení územního plánu i jeho změně je 
respektována a chráněna rozmanitost a kvalita životního prostředí, a jsou také vytvářeny podmínky 
pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality a typy krajiny a podmínky pro využití 
přírodních zdrojů. Jsou respektovány veřejné zájmy, zejména ochrana krajinného rázu a 
koordinace stávajících i navrhovaných prvků veřejné infrastruktury s ochranou zdraví a života 
obyvatel, životního prostředí, přírody a krajiny v řešeném území. Územní plán stanovil podmínky 

pro ochranu přírody a krajiny a pro posilování její ekologicko-stabilizační funkce. Řešení územ-



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

53 

ního plánu současně umožňuje hospodárné využívání vod, tj. zajišťuje ochranu před povodněmi i 
vytváří podmínky pro prevenci sucha a zadržování vody ve srážkově chudých obdobích, které jsou 
základním předpokladem pro snižování dopadu probíhajících klimatických změn na území. Změnou 
ÚP nedochází ke změně původní koncepce. 

 Priorita 20a: Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při 
vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně 
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních 
problémů. 

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. Změnou ÚP dochází k úpravě původní koncepce uspořádání 
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 
ploch 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. Změnou ÚP nedochází ke změně původní koncepce. 

 Priorita 22: Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
udržitelnéhocestovního 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. Změnou ÚP nedochází ke změně původní koncepce. 

 Priorita 23: Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 
zkvalitnění 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. U stávající 
i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti 
umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však 
vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu 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 
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dostupnosti území, neboť tato je již v současnosti dostatečně zajištěna. Při umisťování technické 
infrastruktury je zachována prostupnost krajiny a minimalizován rozsah fragmentace krajiny. 
Změnou ÚP nedochází ke změně původní koncepce. 

 Priorita 24: Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, 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). Změnou ÚP nedochází ke změně původní koncepce. 

 Priorita 24a: Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování 
stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, 
vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. 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. Změnou územního plánu je navrženo okrajové 
rozšíření stávající plochy smíšené výrobní na západním okraji obce a nová plocha pro výrobu a 
skladování v izolované poloze západně od obce. Návrh těchto ploch nebude mít žádný vliv na 
obytnou zástavbu. Změnou územního plánu nejsou navrženy žádné nové plochy pro bydlení. 

 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 jim 
předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. 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 a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci 
povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno 
z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro 
zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků 
povodní a sucha. Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými 
vodami 

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. Změnou ÚP dochází k úpravě původní koncepce uspořádání 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 za-

stavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod. 
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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, včetně podmínek pro 
rozvoj digitální technické infrastruktury. 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 podmínkami. 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 potřeby rozvoje území v 
dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh 
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci 
veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Vyhodnocení: Pro zajištění kvality života obyvatel jsou zohledňovány nároky dalšího vývoje území 
a zohledňována řešení v dlouhodobém horizontu, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrhy 
a ochrana kvalitního veřejného prostoru i veřejné infrastruktury jsou řešeny ve spolupráci 
veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

 Priorita 29: Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní 
podmínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to 

vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo 
městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, 

občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní 
životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet 
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné 
zeleně v místech, kde je to vhodné. 

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 nové plochy pro výrobu energie z obnovi-

telných zdrojů. 
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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, ve 

znění Aktualizace č. 4, s nabytím účinnosti dne 22.03.2022 (dále také jen 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 i jeho změna 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. V územním plánu byly navrženy nové plochy pro bydlení 
i veřejnou infrastrukturu. Změnou územního plánu jsou navrženy dvě nové plochy pro výrobu a 
jedna plocha pro občanské vybavení. 

 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, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 4 (dále PÚR ČR) a pro realizaci 

významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých 

funkčních okruhů stanovených v Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030 (dále SRZK). 

Řešení: Do územního plánu jsou zapracovány: dálnice II. třídy D49 a plochy regionálního ÚSES. 
Změnou územního plánu nedochází ke změně původní koncepce. 

 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 - 2021+, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s 
rozšířenou působností (ORP) Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherský 
Brod, Vsetín. Prověřit soulad lokalizace nových hospodářských aktivit v těchto územích s 
rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou 
infrastrukturou.  

Řešení. Z uvedené priority nevyplývají pro řešené území obce Žeranovice žádné nové požadavky 
nad rámec řešení platného územního plánu.  

 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 
integrovaný 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 
omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
Řešení: Navrženým řešením jsou vytvořeny vhodné podmínky pro zvyšování atraktivity a konkuren-

ceschopnosti venkovského prostoru. Řešení územního plánu neakceleruje 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 SRZK, PÚR ČR, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující 
prioritu kraje. Pamatovat přitom současně na: 
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- rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako 
rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké 
kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou 
formu dopravní obsluhy území kraje 

Řešení: Netýká se řešeného území, neboť zde železniční doprava není zastoupena. 

- 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 a jeho změna vytváří podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy, územním 
plánem jsou navrženy nové cyklostezky a cyklotrasy. 

- eliminaci působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel, a to 
především s ohledem na vymezování nových ploch pro obytnou zástavbu s dostatečným 
odstupem od vymezených koridorů dopravní infrastruktury. 
Řešení: Navržené řešené umožňuje eliminaci působení negativních účinků na veřejné zdraví 
obyvatel. Navržené plochy pro bydlení se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od navrženého 
dopravního koridoru určeného pro realizaci dálnice II. třídy D49. 

 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 

stanovené cílové kvality a typy krajin; 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: V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy, které by mohly výrazně ovlivnit 
charakter krajiny ani související kompenzační opatření. 

- 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: Jednoznačnou architektonickou dominantou je kostel sv. Vavřince, uplatňující se 
zejména při pohledu na obec z dálkových pohledů. Navržené řešení vytváří podmínky pro 
zachování tradičního výrazu sídla, jeho siluety i dominant a zamezuje urbánní fragmentaci 
krajiny v řešeném území; 

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

ristiky. 

Řešení: Navržené řešení vytváří podmínky pro zachování hodnot kulturního dědictví řešeného 
území i jeho oblastní charakteristiky. 

 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 a jeho změna řeší celé správní území obce Žeranovice s cílem zajištění 
vyvážených podmínek pro udržitelný rozvoj území; 
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- 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 a jeho změna navrhují rozvoj obytné funkce, stabilizuje a rozvíjí 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; 

- 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 a jeho změna stabilizují stávající plochy výroby. Změnou územního plánu 
je navržena nová plocha smíšená výrobní (SP) 86 a plocha výroby a skladování (V) 84. 
Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro podnikání v plochách pro bydlení individuální 
(BI) a plochách smíšených obytných vesnických (SO.3), což podpoří diverzitu ekonomických 
činností a zabrání orientaci obce na jednu hospodářskou oblast. V platném územním plánu jsou 
vymezeny také stávající plochy smíšené výrobní (SP), plochy výroby a skladování (V) a plochy 

pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ) určené primárně pro výrobu, které zůstávají změnou 
územního plánu stabilizovány. 

- 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. 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: Účinný územní plán vytváří podmínky pro obnovu upadajících či zanedbaných částí 
krajiny a pro realizaci zeleně v krajině. Jedná se zejména o navržené plochy krajinné zeleně, 
plochy přírodní a stabilizované prvky ÚSES. Skutečný rozvoj krajiny probíhá v souladu s 
pravidly udržitelnosti. Realizace navržených prvků zeleně dosud nezapočala. 

- 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 je zčásti využíváno i pro rekreační účely. Navržené řešení však neuvažuje 
s posilováním pobytové rekreační funkce nad rámec stávajících ploch. Nejsou zastoupeny žádné 

významné aktivity cestovního ruchu. Území je vhodné pro cykloturistiku. Nejsou navrhovány 
žádné nové plochy pro rekreaci; 

- významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem 
zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na 
potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce 
lesů v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační 
a turistické využívání území 
Řešení: Navržené řešení umožňuje koordinaci produkčních a mimoprodukčních funkcí 
zemědělských i lesních ploch. Jsou vytvořeny podmínky pro rekreaci a turistiku. 

- 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: Územní plán i jeho změna jsou v souladu s PRVAK ZK. Územním plánem jsou navrženy 
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plochy pro realizaci nadřazené dopravní infrastruktury (dálnice II. třídy D49), nejsou navrženy 
žádné plochy 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 povodní; 
Řešení: Změnou územního plánu nejsou navržena žádná protipovodňová opatření jako např. 
ochranné hráze, poldry apod.; 

- vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích a umisťování do nich veřejné 
infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvláště odůvodněných případech; 

Řešení: V řešeném území nejsou stanovena žádná záplavová území.  
- vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování a 

využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní 
Řešení: Navržené řešení  vytváří podmínky pro zadržování, vsakování a využívání dešťových 
vod. Tyto činnosti jsou naplňovány v rámci individuálních záměrů a realizací, není vytvořena 
koncepce hospodaření s dešťovou vodou pro celou obec. 

- důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a 

rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území 
podmínky pro jejich opětovné využití  

Řešení: Navržené řešení umožňuje eliminovat následky náhlých hospodářských změn formou 

přiměřené flexibility stanovených podmínek s rozdílným způsobem využití. V rámci vymezených 
podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou vyloučeny pouze takové činnosti, které 
by vedly k degradaci příslušných ploch a zásadním způsobem komplikovaly další využití ploch. 

- vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především 
situováním nových ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečných odstupem od 
průmyslových nebo zemědělských areálů.  

Řešení: Řešení územního plánu a jeho změny chrání kvalitu bydlení a minimalizuje negativní 
vlivy výrobních činností na bydlení. Nové plochy pro obytnou zástavbu jsou řešením územního 
plánu vymezeny s dostatečným odstupem od výrobních areálů. 

 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: 

- 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, především s ohledem na minimalizaci negativních vlivů nových záměrů na lidské 
zdraví; 

- 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: Správní území obce Žeranovice je dle PÚR ČR součástí specifické oblasti SOB9, ve 
které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Navržená koncepce uspořádání 
krajiny vytváří podmínky pro eliminaci rozsahu případných škod z působení přírodních sil 
v území i pro zadržování vody v krajině a zvyšování ekologické stability území.  

 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: 32035000; cihlářská 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

60 

surovina). 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: Zájmy obrany státu a civilní ochrany jsou územním plánem a jeho změnou respektovány. 

 

 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: Vyhodnocení návrhu řešení změny 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: Správní území obce Žeranovice nemá přímou hranici se Slovenskou republikou. Vzhledem 

k poloze obce nelze uvažovat ani přeshraniční vztahy na mikroregionální úrovni. Uvedená priorita 
tedy nemá žádný přímý vliv na řešení změny 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 změny ÚP Žeranovice. Dosud známé 
nadnárodní priority s dopadem na řešení ÚP Žeranovice a její rozvoj jsou deklarovány zájmy 
uvedenými v PÚR ČR v platném znění a v ZÚR ZK v platném znění. Další záměry vyplývající z této 
priority nejsou dosud známy 

 

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

a v území Fryšták a Holešov; 
Řešení: Změnou územního plánu je navržena nová plocha smíšená výrobní (SP) 86 a plocha 
výroby a skladování (V) 84. 

-  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: Změnou územního plánu nedochází ke změně koncepce platného územního plánu.  
 

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: 

 upřesnit koridor 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. 

b) Vodní hospodářství – ochrana před povodněmi 

 Zajistit územní vymezení a ochranu koridorů a ploch protipovodňové ochrany v souladu s Plánem 
pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, Národním plánem povodí Dunaje a Plánem 
dílčího povodí Moravy a pří-toku Váhu, Plánem dílčího povodí Dyje na úrovni ÚPD dotčených 
obcí formou veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšného opatření  

Řešení: V platném územním plánu jsou navrženy následující veřejně prospěšné stavby technické 
infrastruktury uřčené pro ochranu před povodněmi: poldr (plocha 22), úprava koryta vodního toku 
Ludslávka (plocha 20), úprava koryta vodního toku Ludslávka (plocha 74), úprava koryta vodního 
toku Žeranovka (plocha 21), úprava koryta vodního toku Židelná (plocha 23). Nad rámec platného 
územního plánu nejsou jeho 1. změnou vymezeny žádné nové veřejně prospěšné stavby ani veřejně 
prospěšná opatření.  

c) Vodní hospodářství – zásobování vodou 

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



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

62 

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: Navržené řešení platného územního plánu je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a 
kanalizací Zlínského kraje aktualizovaného k datu 06/2021. Změnou územního plánu nedochází 
ke změně původní koncepce. Změnou územního plánu je vyznačena již realizovaná technická 

infrastruktura, která byla předmětem návrhu v platném územním plánu. 
 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: Navržené řešení platného územního plánu je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů 

a kanalizací Zlínského kraje aktualizovaného k datu 06/2021. Změnou územního plánu 
nedochází ke změně původní koncepce. Změnou územního plánu je vyznačena již 
realizovaná technická infrastruktura, která byla předmětem návrhu v platném územním 
plánu. 

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 platného územního plánu Žeranovice jsou vymezeny plochy určené pro realizaci 
regionálního biokoridoru 1580 Na skále – Lipina. Změnou územního plánu nedochází ke změně 
koncepce platného územního plánu. 

 

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. 
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 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: 32035000; cihlářská 
surovina). 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. 

 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: Navržené řešení je uvedeno v podkapitole 5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití textové části A.1 Územní plán. 

 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: 

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 podkapitole 5.2. Vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití textové části A.1 Územní plán. 

 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 podkapitole 5.2. Vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití textové části A.1 Územní plán. 

 podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních 
zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod 

Řešení: Řešení územního plánu vytváří podmínky pro posilování retenční schopnosti území a dbá 
na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody. 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: 32035000; cihlářská 
surovina). 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. 
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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 podkapitole 5.2. Vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití textové části A.1 Územní plán. 

 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 podkapitole 5.3. Územní systém ekologické 
stability textové části A.1 Územní plán. 

 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 podkapitole 5.2. Vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití textové části A.1 Územní plán. 

 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 
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: 32035000; cihlářská 
surovina). 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. 

 

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: Na území obce jsou evidovány nebo předpokládány lokality, které mají archeologický 
význam. Navržené řešení bere tyto lokality na vědomí a předepisuje nutnost archeologického 
výzkumu v případě výstavby. 

Zásady pro rozhodování o změnách v území 

 podporovat obnovu a udržování památkového fondu kraje a jeho využívání a propagaci ve 
prospěch rozvoje cestovního ruchu a poznávací turistiky na území kraje; 
Řešení: Územní plán a jeho změna respektují prohlášené kulturní památky, památky místního 
významu i urbanistické hodnoty území. Jejich udržování, využívání a propagace ve prospěch 
rozvoje cestovního ruchu a poznávací turistiky na území kraje není předmětem řešení územního 
plánu. 

 respektovat ochranu území archeologických nálezů, umožňovat provádění dílčích archeologických 
průzkumů  
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Řešení: Územní plán a jeho změna respektují území archeologických nálezů a vytváří podmínky pro 
provádění dílčích archeologických průzkumů. 

Úkoly pro územní plánování 

 vytvářet územní podmínky pro zachování hodnot památkového fondu kraje, dbát na kvalitu a 
soulad řešení navazující zástavby, nepřipouštět výrazově nebo funkčně konkurenční územní 
zásahy; 
Řešení: Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany kra-

jinného rázu je uvedeno v kapitole 6 textové části A.1. Územní plán, podkapitolách 6.1 Vymezení 
pojmů, 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání a 6.4. Základní podmínky ochrany 
krajinného rázu. 

 vytvářet územní podmínky pro zachování celistvosti lokalit archeologických nálezů, podporovat 
územní požadavky na vybudování doprovodné informační vybavenosti. 
Řešení: Územní plán a jeho změna respektují lokality archeologických nálezů. 

 

c) Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území 
Civilizačními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí následující významné prvky civilizač-

ního dědictví kraje: 
 Tradice využívání území kraje (soustředění socioekonomických a dopravně technických aktivit do 

území Pomoraví a navazující Zlínské aglomerace, významná postavení ostatních solitérních center 
osídlení, převaha zemědělsky využívané krajiny v západní a lesnicky ve východní polovině kraje, 

tradice vinařství v jihozápadní části kraje, rekreační a turistická atraktivita Beskyd a Bílých 
Karpat); 

Řešení: Řešení územního plánu a jeho změny respektuje tradiční využívání řešeného území, 
charakteristické rozvinutou zemědělskou výrobou. 

 Originální urbanismus, architektonická a technická díla (historická i novodobá, sakrální i světská, 
ulicová zástavba venkovských sídel, výjimečný průmyslový urbanismus a architektura Baťových 
závodů Zlín, Otrokovice a Napajedla, výjimečný Zlínský konstruktivismus, četná díla význačných 
domácích i zahraničních architektů, originální Baťův plavební kanál, krajově typická lidová 
architektura); 

Řešení: Územní plán a jeho změna respektují prohlášené kulturní památky, památky místního 
významu i urbanistické hodnoty území. 

 Využívání sirných pramenů a minerálních vod (Luhačovice s republikovým až mezinárodním 
významem, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrožská Nová Ves a Zlín-Kostelec) 

Řešení: Netýká se řešeného území obce Žeranovice. 

Zásady pro rozhodování o změnách v území 

 podporovat ochranu a propagaci originálních staveb a souborů staveb na území kraje, působení vě-

hlasných architektů a stavitelů, pečovat o doklady technického pokroku a jejich veřejné využívání; 
Řešení: Územní plán a jeho změna respektují prohlášené kulturní památky, památky místního 
významu i urbanistické hodnoty území. Propagace originálních staveb a souborů staveb na území 
obce, působení věhlasných architektů a stavitelů a péče o doklady technického pokroku a jejich 
veřejné využívání nejsou předmětem řešení územního plánu. 

 podporovat propagaci a využívání léčebných zdrojů na území kraje, vyhledávat nové příležitosti k 
posílení lázeňských, léčebných a rehabilitačních funkcí.; 
Řešení: Netýká se řešeného území obce Žeranovice. 

Úkoly pro územní plánování 

 podporovat územní řešení, respektující originalitu krajsky výjimečných staveb a souborů staveb a 
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jejich urbanistického uspořádání; 
Řešení: Podpora konkrétních řešení není předmětem řešení územního plánu. 

 podporovat využívání vhodných území pro lázeňské, léčebné a rehabilitační účely, včetně 
doprovodné vybavenosti pro cestovní ruch a rekreaci, dbát na kultivaci lázeňských území a na 
zachování přírodních a krajinných kvalit v jejich okolí; 
Řešení: Netýká se řešeného území obce Žeranovice. 

 

6. Cílové kvality krajiny  

 Celé řešené území náleží do krajinného celku 2. Holešovsko a krajinného prostoru 2.5. 

Žeranovicko. Cílovou kvalitou krajinného celku Holešovsko je krajina intenzivní zemědělská, 

charakterizovaná jako rovinatá oblast až plochá pahorkatina na spraších s intenzivním 

zemědělstvím zaměřeným především na obilnářství. 
 Navržené řešení respektuje zásady využívání stanovené pro tuto cílovou kvalitu území (podrobně 

viz podkapitola 5.2 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití textové části 
A.1 Územní plán). 

7. Veřejně prospěšné stavby a opatření 

a) Veřejně prospěšné stavby 

 Pro změnu č. 1 Územního plánu Žeranovice nevyplynuly ze ZÚR ZK pro správní území obce 
Žeranovice žádné nové požadavky na zpřesnění ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby nad 
rámec platného územního plánu (viz text níže).  

b) Veřejně prospěšná opatření 

 Pro změnu č. 1 Územního plánu Žeranovice nevyplynuly ze ZÚR ZK pro správní území obce 
Žeranovice žádné nové požadavky na zpřesnění ploch a koridorů pro veřejně prospěšná opatření 
nad rámec platného územního plánu (viz text níže). 

 

8. Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí 

Ze ZÚR ZK vyplynuly pro správní území obce Žeranovice následující požadavky na zpřesnění 
ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, které jsou zapracovány v řešení platného ÚP 
Žeranovice: 
 Silnice mezinárodního a republikového významu [PK01]

10
 Hulín – Střelná D49 v úseku Hulín – 

Dolní Ves, 
Řešení: Pro realizaci veřejně prospěšné stavby „dálnice II. třídy D49“ jsou v platném 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 platném Územním plánu 
Žeranovice navrženy plochy 20, 36, 38-41, 43, 44, 80, 82, 83. 

 

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 

                                                           
10

 Označení veřejně prospěšných staveb (VPS) dle ZÚR ZK 
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vymezené ZÚR ZK pro zpracování této územní studie, která již byla zpracována a vložena do 
evidence územně plánovací činnosti. Územní studie byla zpracována ve variantách, přičemž jako 
doporučená varianta byla vybrána varianta C, jejíž severozápadní část trasy by měla zasahovat i do 
k.ú. Žeranovice. V závěru územní studie se uvádí, že doporučená Varianta C by měla být zohledněna a 
využita v navazující územně plánovací činnosti, zejména jako podklad pro vymezení koridoru v ZÚR 
Zlínského kraje. V územní studii jsou stanoveny požadavky pro úpravu PÚR ČR a ZÚR ZK – mj. 

vymezit koridor v šířce 300 m pro veřejně prospěšnou stavbu ZVN 400 kV Otrokovice Vizovice 
Střelná hranice Česká republika/Slovensko ve variantě C; pro koridor pro veřejně prospěšnou stavbu 
stanovit zásady pro rozhodování o změnách v území stanovit úkoly pro územní plánování a stanovit 
úkoly pro územní plánování (a. zpřesnit koridor v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány, zajistit 
územní koordinaci a ochranu na úrovni ÚPD dotčených obcí, b. při zpřesňování koridoru respektovat 
koridor dálnice D49 a zajistit jejich územní koordinaci). Vzhledem k tomu, že předmětná trasa 
elektrického vedení VVN 400 není dosud podrobněji vymezená ani stabilizovaná, není součástí PÚR 
ČR, ani není vymezena jako VPS v ZÚR ZK, nebyla zapracována do řešení změny č. 1 ÚP 
Žeranovice. 
 

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

Změna č. 1 ÚP Žeranovice plně respektuje následující stabilizované jevy nadmístního významu: 

 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 2030. Z této strategie se řešeného území obce Žeranovice týká požadavek vybudování 
dálnice II. třídy D49. Tento strategický záměr je zapracován do řešení platného 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) aktualizovaného k datu 06/2021. Návrh zásobování vodou a 
odkanalizování obce je v souladu s touto koncepcí. 

 Platný Územní plán Žeranovice navrhuje realizaci protipovodňových opatření (v krajině). Ze 
schváleného Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu vyplývá pro k.ú. Žeranovice opatření 
MO110022 (Revitalizace toku Racková), z Aktualizace Studie ochrany před povodněmi na území 
Zlínského kraje vyplynuly pro k.ú. Žeranovice požadavky: ZL3151 (Suchá nádrž Lechotice – 

POL1), ZL3152 (Suchá nádrž Žeranovice) a ZL1036 (Revitalizace – Racková – REV3). Uvedené 
požadavky jsou zapracovány v řešení platného ÚP Žeranovice. Současně jsou územním plánem 
vytvářeny podmínky pro zlepšení současného stavu vod s cílem eliminace prioritních 
nebezpečných látek a snižování obsahu živin ve vodách 

 Z Plánu odpadového hospodářství ČR 2015-2024 nevyplynuly pro řešené území žádné požadavky 
na řešení nebo zapracování. 

 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 zpracovanou Koncepci snižování emisí a imisí Zlínského kraje a 

Územní energetickou koncepci Zlínského kraje. Vyhodnocení je uvedeno v kapitole 3, podkapitole 

3.5, oddíl 3.5.13, písm. c) Hygiena životního prostředí, této textové části Odůvodnění. 
 Územní plán respektuje dokument Zlínského kraje Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny 

Zlínského kraje. Jsou vytvořeny podmínky pro: optimalizaci využívání všech celospolečenských 
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funkcí lesa při celkovém zvyšování ekologické stability lesních společenstev; zvyšování ekologické 
stability krajiny a její retenční schopnosti, zvýšení diverzity jejího využití, snížení erozního 
ohrožení zemědělských půd; obnovu přirozených hydrologických cyklů v kontextu celého povodí 
včetně zvýšení retence vody v krajině a je vymezen územní systém ekologické stability.  

 Zlínský kraj má zpracovanou dokumentaci Krajinný ráz Zlínského kraje z r. 2005. Řešení Územní-
ho plánu Žeranovice je v souladu s touto dokumentací.  

 Územní plán je v souladu s dokumentací Generel dopravy Zlínského kraje, který byl schválen 
Radou Zlínského kraje dne 23.08.2021 (číslo usnesení 0608/R21/21). 

 Z Koncepce pro rozvoj cyklodopravy na území Zlínského kraje – nevyplynuly pro řešené území 
žádné konkrétní požadavky. 

 

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 a jeho změna č. 1 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 infrastrukturu) i hospodářský rozvoj obce (stabilizace a návrh 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 a jeho změna řeší komplexně celé správní území obce Žeranovice a navrhuje účelné 
využití jednotlivých ploch. Přitom zabezpečuje soulad veřejných a soukromých zájmů v území. 
Územním plánem je rovněž zajištěna ochrana veřejných zájmů. 

 Územní plán a jeho změna vytváří podmínky pro ochranu a rozvíjení přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot 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 a jeho změna stanovují 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 a jeho změnou 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. Nejsou navrženy 
žádné plochy přestavby. Navržené řešení a jeho změna vytváří vhodné podmínky pro případné 
odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 
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Lze konstatovat, že územní plán a jeho změna zajišťují naplňování cílů a úkolů územního 
plánování v souladu se stavebním zákonem. 

 

2.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

 Změna č. 1 Územního plánu Žeranovice je zpracována projektantem – autorizovaným architektem, 
který splňuje 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 změny č. 1 Územního plánu Žeranovice je v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) staveb-

ního zákona Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Útvar územního 
plánování. 

 Zastupitelstvo obce Žeranovice rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení změny č. 1 Územního 
plánu Žeranovice na svém zasedání dne 18.08.2020 usnesením č. 11/10/2020, bod a). 

 Podkladem pro zpracování změny byly doplňující průzkumy a rozbory a Územně analytické 
podklady ORP Holešov. Zadání změny územního plánu nebylo zpracováno, neboť v souladu s 

usnesení Zastupitelstva obce Žeranovice č. 11/11/2020, bod a) ze dne 18.08.2020, je změna č. 1 

Územního plánu Žeranovice pořizována zkráceným způsobem, ve smyslu ust. § 55 odst. 3 a § 55a 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

 

 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 16.03.2020 pod 

č.j. KUZL 17476/2020, dne 13.03.2020 pod č.j. KUZL 18214/2020, dne 13.03.2020 pod č.j. KUZL 

18216/2020 a dne 27.04.2020 pod č.j. KUZL 22838 (podrobně viz výše kapitola 1, podkapitola 1.2. 

Zadání územního plánu, této textové části Odůvodnění) stanoviska dle § 55a stavebního zákona, 
v nichž byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 
2000 a současně nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 Obsah změny územního plánu splňuje požadavky uvedené v § 43 stavebního zákona a příloze č. 7 

vyhlášky 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 požadav-

kům 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. Změna č. 1 ÚP Žeranovice respektuje podmínky vymezení ploch s 
rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v platném územním plánu.  

Závěrem lze konstatovat, že změna č. 1 ÚP 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 

2.4.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu 
uplatněných v rámci veřejného projednání k návrhu změny územního plánu  

 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného projednání je uvedeno 

v samostatné příloze B.1. Odůvodnění změny územního plánu – Přílohy C, D, E v části C. 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. 
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2.4.2. Stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek ve smyslu ust. § 53 stavebního 
zákona 

 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného projednání je uvedeno 

v samostatné příloze B.1. Odůvodnění změny územního plánu – Přílohy C, D, E v části C. 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů. 

2.4.3. Výsledky řešení rozporů 

 Ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu nebyly při pro-

jednávání změny č. 1 Územního plánu Žeranovice řešeny žádné rozpory. 

 

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 změny územního plánu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona 
následovně: 

3.1.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

 Dne 15.04.2015 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 začala platit „Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1“. 
Dne 2.9.2019 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 629 schválila dokument 
„Aktualizace č. 2 PÚR ČR“ a téhož dne Vláda České republiky projednala a usnesením č. 630 
schválila dokument „Aktualizace č. 3 PÚR ČR“. Dne 30. září 2019 byla ve Sbírce zákonů 
zveřejněna dvě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR. 
Dnem 1. října 2019 jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR závazné pro pořizování a vydávání zásad 
územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 
odst. 4 stavebního zákona. Dne 17.08.2020 Vláda České republiky projednala a usnesením č. 833 

schválila Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky. Dnem 11. září 2020 se 

Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky stala závaznou pro pořizování a 
vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, 
v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. Dne 12.07.2021 Vláda České republiky projednala a 
usnesením č. 618 schválila Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky. Dnem 

1.9.2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a 
vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, 
v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona. Změna č. 1 Územního plánu Žeranovice je zpracována 

v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 1.9.2021, 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, ve 
znění Aktualizace č. 4, s nabytím účinnosti dne 22.03.2022 (dále také jen ZÚR ZK). Změna 
územního plánu je zpracována v souladu s platným zněním ZÚR ZK, 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. 
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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 

Změna 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 

Změna územního plánu je zpracována 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 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů uplatněnými k návrhu územního plánu 
projednaného dle § 52 stavebního zákona je uvedeno výše v kapitole 2, podkapitole 2.4. Soulad 

návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů.  

 

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, neboť ve stanoviscích vydaných podle 

§ 55a stavebního zákona Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem životního prostředí a 
zemědělství dne 16.03.2020 pod č.j. KUZL 17476/2020, dne 13.03. 2020 pod č.j. KUZL 

18214/2020, dne 13.03. 2020 pod č.j. KUZL 18216/2020 a dne 27.04.2020 pod č.j. KUZL 22838 

(podrobně viz výše kapitola 1, podkapitola 1.2. Zadání územního plánu, této textové části 
Odůvodnění) nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

3.2.2. Výsledky projednání vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno, neboť ve stanovisku vydaném podle § 
55a stavebního zákona Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství 
dne 16.03. 2020 pod č.j. KUZL 17476/2020, dne 13.03. 2020 pod č.j. KUZL 18214/2020, dne 13.03. 

2020 pod č.j. KUZL 18216/2020 a dne 27.04.2020 pod č.j. KUZL 22838 (podrobně viz výše kapitola 
1, podkapitola 1.2. Zadání územního plánu, této textové části Odůvodnění) nebyl vznesen požadavek 
na vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
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3.3. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Vzhledem k tomu, že nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů změny č. 1 Územního plánu 
Žeranovice na udržitelný 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 změny č. 1 Územního plánu 
Žeranovice na udržitelný rozvoj území, nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu ve smyslu § 50 
odst. 5 stavebního zákona. 

 

3.5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

V řešení změny územního plánu pro veřejné projednání byla provedena úprava označení některých 
navrhovaných ploch. Označení ploch navržených v dosud platném územním plánu, které dosud nebyly 

realizovány (např. zastavěny), zůstává beze změny. Označení ploch navržených v dosud platném 
územním plánu, které již byly realizovány, bylo z územního plánu vypuštěno. Plochy navržené 

v dosud platném územním plánu, které byly částečně realizovány, mají nové označení. Např. část 
původně navržené plochy individuálního bydlení (BI) 1 již není označena jako zbytková část návrhové 

plochy 1, ale jako nová návrhová plocha 85 – viz následující tabulka. 

Tab. B.1: Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice 

Poř. č. 
Označení plochy 

Poznámka Původní ÚP 
(2017) 

Dokumentace 
VP (2021) 

A Plochy individuálního bydlení (BI) 
1 1 85 zbytková části původní plochy 1 

2 2 2 dosud nerealizovaná plocha 

3 3 
89 

zbytkové části původní plochy 3  
90 

4 4 93 zbytková části původní plochy 4 

5 5 91 zbytková části původní plochy 5 

6 6 6 dosud nerealizovaná plocha 

7 7 
97 

zbytkové části původní plochy 7 
98 

8 
8 95 

zbytkové části původní plochy 8 
96 

B Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 
9 16 87 zbytková části původní plochy 16 

C Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 

10  92 nově navržená plocha 

D Plochy smíšené výrobní (SP) 
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Poř. č. 
Označení plochy 

Poznámka Původní ÚP 
(2017) 

Dokumentace 
VP (2021) 

11  86 nově navržená plocha 

E Plochy výroby a skladování (V) 
12  84 nově navržená plocha 

F Plochy silniční dopravy (DS) 
13 12 12 dosud nerealizovaná plocha 

14  13 13 dosud nerealizovaná plocha 

15 14 14 dosud nerealizovaná plocha 

16 29 29 dosud nerealizovaná plocha 

17 30 30 dosud nerealizovaná plocha 

18 31 31 dosud nerealizovaná plocha 

19 32 32 dosud nerealizovaná plocha 

20 33 33 dosud nerealizovaná plocha 

21 76 76 dosud nerealizovaná plocha 

G Plochy dopravní infrastruktury (D) 
22 11 11 dosud nerealizovaná plocha 

23 81 81 dosud nerealizovaná plocha 

H Plochy technické infrastruktury (T*) 
24 9 9 dosud nerealizovaná plocha 

25 10 10 dosud nerealizovaná plocha 

26 75 - plocha již byla realizována 

I Plochy technické infrastruktury – zásobování vodou (TV) 
27 69 - plocha již byla realizována 

28 73 - plocha již byla realizována 

29 79 - plocha již byla realizována 

J Plochy technické infrastruktury – energetika (TE) 

30 64 - plocha již byla realizována 

31 65 - plocha již byla realizována 

32 66 - plocha již byla realizována 

K Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 

33 15 94 modifikovaná část původní plochy 15 

L Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) 
34 17 17 dosud nerealizovaná plocha 

35 18 18 dosud nerealizovaná plocha 

36 19 19 dosud nerealizovaná plocha 

M Vodní plochy a toky (WT) 
37 20 20 dosud nerealizovaná plocha 

38 21 21 dosud nerealizovaná plocha 

39 22 22 dosud nerealizovaná plocha 

40 23 23 dosud nerealizovaná plocha 

41 24 24 dosud nerealizovaná plocha 
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Poř. č. 
Označení plochy 

Poznámka Původní ÚP 
(2017) 

Dokumentace 
VP (2021) 

42 25 25 dosud nerealizovaná plocha 

43 74 74 dosud nerealizovaná plocha 

N Plochy krajinné zeleně (K) 
44 39 39 dosud nerealizovaná plocha 

45 40 40 dosud nerealizovaná plocha 

46 41 41 dosud nerealizovaná plocha 

47 42 83 sloučení původně navržených ploch 42, 71 a 72 

48 43 43 dosud nerealizovaná plocha 

49 44 44 dosud nerealizovaná plocha 

50 45 45 dosud nerealizovaná plocha 

51 46 46 dosud nerealizovaná plocha 

52 47 47 dosud nerealizovaná plocha 

53 48 48 dosud nerealizovaná plocha 

54 49 49 dosud nerealizovaná plocha 

55 50 50 dosud nerealizovaná plocha 

56 51 51 dosud nerealizovaná plocha 

57 52 52 dosud nerealizovaná plocha 

58 53 53 dosud nerealizovaná plocha 

59 54 54 dosud nerealizovaná plocha 

60 55 55 dosud nerealizovaná plocha 

61 56 56 dosud nerealizovaná plocha 

62 57 57 dosud nerealizovaná plocha 

63 58 58 dosud nerealizovaná plocha 

64 59 59 dosud nerealizovaná plocha 

65 60 60 dosud nerealizovaná plocha 

66 61 61 dosud nerealizovaná plocha 

67 62 62 dosud nerealizovaná plocha 

68 71 83 sloučení původně navržených ploch 42, 71 a 72 

69 72 83 sloučení původně navržených ploch 42, 71 a 72 

O Plochy přírodní (P) 
70 34 34 dosud nerealizovaná plocha 

71 35 82 sloučení původně navržených ploch 35, 63 a 67 

72 36 36 dosud nerealizovaná plocha 

73 37 37 dosud nerealizovaná plocha 

74 38 38 dosud nerealizovaná plocha 

75 63 82 sloučení původně navržených ploch 35, 63 a 67 

76 67 82 sloučení původně navržených ploch 35, 63 a 67 

77 80 80 dosud nerealizovaná plocha 
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3.5.1. Vymezení zastavěného území 
Změnou č. 1 Územního plánu Žeranovice dochází ke změnám v textové části A.1 Územní plán. 

V následujícím textu je uveden jejich přehled a stručné odůvodnění provedených změn v kapitole 1. 

 

1. 11 V kapitole 1 se v prvním odstavci v poslední větě nahrazují slova „15.10.2017 
vymezuje 9“ slovy „15.10.2021 vymezuje 10“. 

 

2. V kapitole 1 se v druhém odstavci v poslední větě nahrazují slova „B.2.2-1 Koordinační 
výkres, B.2.2-2 Koordinační výkres - Detail“ slovy „B.2.2 Koordinační výkres“. 

[Odůvodnění provedené změny je uvedeno v následujícím textu]. 

 Ve smyslu ust. § 58 odst. 3 platného stavebního zákona byla provedena aktualizace vymezení 
hranice zastavěného území k datu 15.10.2021 a uveden aktuální počet zastavěných území. 

 V souladu s platnou legislativou byl z grafické části B.2 Odůvodnění územního plánu vypuštěn 
výkres B.2.2-2 Koordinační výkres – detail v měřítku 1:2000 a původní výkres B.2.2-1 

Koordinační výkres v měřítku 1:5000 byl přečíslován na B.2.2. 

 V dalším textu jsou podrobně rozvedeny a odůvodněny provedené úpravy a změny řešené Změnou 
č. 1 Územního plánu Žeranovice, které se vztahují k 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.  

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) a metodickým pokynem Aktualizace zastavěného území 
změnou územního plánu (MMR + ÚUR; 02/2014). 

Výchozím podkladem pro vymezování zastavěného území je vždy 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)12. V Územním plánu Žeranovice 

byla znázorněna hranice zastavěného území vymezená k datu 15.10.2017. 

V rámci vlastního zpracování změny č. 1 ÚP Žeranovice byly, mj. také z důvodu aktualizace 

mapových podkladů, provedeny doplňující terénní průzkumy uskutečněné v červnu 2021, na jejichž 
základě, s využitím evidence pozemků v Katastru nemovitostí, byla vymezena nová hranice 
zastavěného území k 15.10.2021. 

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“.  

                                                           
11

 Pořadové číslo měněné části Územního plánu Žeranovice v textové části změny A.1 Územní plán. 
12 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) Aktualizace a upřesnění hranice zastavěného území a využití ploch uvnitř zastavěného 
území 

Součástí každé změny musí být aktualizovaná hranice zastavěného území (ve smyslu § 2, odst. d) 
nového stavebního zákona), a to v rozsahu měněných částí pro celé správní území obce, tedy nikoli jen 
pro území dotčené konkrétní změnou. 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. 
 

1. Přehled lokalit, v nichž došlo ke změně vymezení hranice zastavěného území formou jeho 
rozšíření, zmenšení, vypuštění nebo nového vymezení a změny data, k němuž byla 
hranice zastavěného území vymezena 

Tab. B.2: Přehled lokalit, v nichž došlo ke změně vymezení hranice zastavěného území formou jeho 
rozšíření, zmenšení, vypuštění nebo nového vymezení a změny data, k němuž byla hranice zastavěného 

území vymezena  

Lokalita změny Popis změny 

L01 změna datumu vymezení zastavěného území 
L02 změna datumu vymezení zastavěného území 
L03 změna datumu vymezení zastavěného území 
L04 změna datumu vymezení zastavěného území 
L05 změna datumu vymezení zastavěného území 
L06 změna datumu vymezení zastavěného území 
L07 změna datumu vymezení zastavěného území 
L08 změna datumu vymezení zastavěného území  

L09 

změna datumu vymezení zastavěného území  
(+návrhová zastavitelná plocha TV č.79 se vypouští a mění se na stav TV, zrušení zastavitelné 
plochy) 

L10 
nově vymezené zastavěné území  
(+stav Z se mění na stav SO.3) 

L11 
nově vymezené zastavěné území  
(+stav Z se mění na stav SO.3) 

L31 nově vymezené zastavěné území  

L32 
nově vymezené zastavěné území  
(+stav Z.1 se mění na stav SP) 

L35 
nově vymezené zastavěné území  
(+stav Z se mění na stav PV) 

L39 

nově vymezené zastavěné území  
(+část návrhové zastavitelné plochy BI č. 3 se vypouští a mění se na stav PV, zrušení zastavitelné 
plochy) 

L51 
nově vymezené zastavěné území  
(+stav D se mění na stav PV) 

L52 
nově vymezené zastavěné území  
(+stav D se mění na stav BI) 

L53 

nově vymezené zastavěné území  
(+část návrhové zastavitelné plochy BI č. 4 se vypouští a mění se na stav BI, zrušení zastavitelné 
plochy) 
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Lokalita změny Popis změny 

L55 

nově vymezené zastavěné území  
(+část návrhové zastavitelné plochy BI č. 4 se vypouští a mění se na stav BI, zrušení zastavitelné 
plochy) 

L60 

nově vymezené zastavěné území  
(+část návrhové zastavitelné plochy BI č. 5 se vypouští a mění se na stav BI, zrušení zastavitelné 
plochy) 

L67 

nově vymezené zastavěné území  
(+část návrhové zastavitelné plochy BI č. 8 se vypouští a mění se na stav BI, zrušení zastavitelné 
plochy) 

L74 
nově vymezené zastavěné území  
(+stav Z se mění na stav TE) 

L75 nově vymezené zastavěné území  
 

b) Upřesnění a řešení nesouladů vyplývající z aktuálního mapového podkladu, 

aktuálního využití území a dalších nepřesností a chyb v grafické části platného 
územního plánu ve vztahu k aktuální platné legislativě 

Ve smyslu § 5 odst. 6 stavebního zákona (citace: Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat 
uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke 

změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny 
pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace) musí být do změny promítnuty ty změny, 
které nastaly od doby schválení původního územního plánu, které ale do tohoto územního plánu 
nejsou promítnuty ani ve změnách, které následovaly (např. zásady územního rozvoje, požadavky 
vyplývající z územně analytických podkladů, rozvojové programy a koncepce vydávané krajem, 
vyhlášení záplavového území, území NATURA 2000 ad.).  

Územní plán Žeranovice vydaný ve druhé polovině roku 2017 byl zpracován nad mapovým 
podkladem z června 2017. Pro k.ú. Žeranovice je platná digitální katastrální mapa– DKM-KPÚ13

 

platná od 13.04.2015. 

Z ustanovení paragrafů 3 a 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vyplývá, že mapovým podkladem pro 
zpracování územního plánu, respektive jeho změny, je katastrální mapa. Aktualizaci zastavěného 
území (viz text níže) nelze provádět nad neaktuální (starou) mapou. Hlavními důvody jsou dvě 
ustanovení stavebního zákona, kde je v § 2 definován pojem „zastavěný stavební pozemek“ (pozemek 
evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela) a v § 58 je stanoveno, že se do zastavěného 
území primárně zahrnují zastavěné stavební pozemky. Protože je katastr nemovitostí permanentně 
aktualizovaná evidence a prakticky denně dochází k zápisům nových staveb, tedy vzniku nových 
stavebních pozemků, nelze proto vymezovat hranici zastavěného území nad několik let starým 
mapovým podkladem, nad nímž byl zpracován (platný) územní plán. 

V Metodickém sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou ma-

pového podkladu (04/2015) je uvedeno, že změnu mapového podkladu posunutím parcelních hranic v 
míře, která je zaznamenatelná v měřítku zpracování územně plánovací dokumentace pouhým okem, 
lze považovat za změnu podmínek, na základě kterých byla tato územně plánovací dokumentace 
pořízena v případě, že vedení parcelní hranice bylo zjevně určující při vymezování hranic prvků v 
grafické části územně plánovací dokumentace (např. při vymezení ploch). V takovém případě jsou 
obce a kraje povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace (§ 5 odst. 6 platného 
stavebního zákona).  

Z výše uvedených důvodů byl platný Územní plán Žeranovice z roku 2017 převeden do aktuálního 
mapového podkladu z dubna 2021. Převedený územní plán byl výchozím podkladem pro zpracování 
změny č. 1 Územního plánu Žeranovice.  

                                                           
13

 DKM-KPÚ = digitální mapa vznikne na základě komplexní pozemkové úpravy (zpravidla v extravilánu k.ú.). 
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V rámci vlastního převodu územního plánu byly v nezastavěném území, kromě vymezených lokalit 
uvedených v následující tabulce, provedeny i další úpravy, vygenerované přímo změnou mapového 
podkladu, které ale nejsou vymezeny jako samostatné lokality následně řešené změnou územního 
plánu. Jako vodní plochy a toky (WT) a plochy lesní (L) byly nově vyznačeny nově zapsané 

(evidované) vodní plochy a lesní pozemky, které byly až do změny/aktualizace mapového podkladu 
vedeny v Katastru nemovitostí např. jako ostatní plochy (neplodná půda) nebo plochy zemědělského 
půdního fondu.  

Návrh změny územního plánu pro veřejné projednání o návrhu změny územního plánu (dle ust. § 
50 platného stavebního zákona) je zpracován nad aktuálním mapovým podkladem z října 2021. 

 

Tab. B.3: Přehled lokalit, v nichž bylo provedeno upřesnění a řešení nesouladů vyplývající z aktuálního 
mapového podkladu, aktuálního využití území a dalších nepřesností a chyb v grafické části platného 

územního plánu ve vztahu k aktuální platné legislativě 

Lokalita Popis změny 

L10 
stav Z se mění na stav SO.3 

(+ nově vymezené zastavěné území) 

L11 
stav Z se mění na stav SO.3 

(+ nově vymezené zastavěné území) 
L17 stav Z se mění na stav K 

L32 
stav Z.1 se mění na stav SP 

(+ nově vymezené zastavěné území) 
L33 stav SP se mění na stav PV 

L35 
stav Z se mění na stav PV 

(+ nově vymezené zastavěné území) 
L36 stav OK se mění na stav SO.3 

L37 část územní rezervy BI č. 27 se mění na územní rezervu BI č. 88 

L38 
stav Z* se mění na stav BI 
(+ část územní rezervy BI č. 27 se vypouští) 

L41 stav Z se mění na stav D 

L46 stav BI se mění na stav PV 

L49 stav PV se mění na stav BI 

L51 
stav D se mění na stav PV 

(+ nově vymezené zastavěné území) 

L52 
stav D se mění na stav BI 
(+ nově vymezené zastavěné území) 

L58 stav S* se mění na stav Z 

L62 stav Z se mění na stav D 

L74 
stav Z se mění na stav TE 

(+ nově vymezené zastavěné území) 
 

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. 

Navrženou změnou nedochází ke změně základní koncepce rozvoje území, stanovené v platném 
územním plánu. 

Změnou č. 1 Územního plánu Žeranovice dochází ke změnám a úpravám v textové části A.1 
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Územní plán. V následujícím textu je uveden jejich přehled a stručné odůvodnění provedených změn 
v kapitole 2. 

 

3. V kapitole 2 podkapitole 2.3 se vypouští text ve druhé odrážce. 

 Vypouštěný text se vztahuje k urbanistické kompozici, která je samostatně popsána ve výrokové 
části územního plánu v podkapitole 3.2. Návrh urbanistické kompozice (viz také text níže).  

 

3.5.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s 

rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně 

a) Odůvodnění změn v kapitole 3  

4. Původní název kapitoly 3 „Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ se vypouští a nahrazuje se novým 
názvem „Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s 
rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl změněn původní název 
kapitoly na nový název. Jedná se o uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 
předpisem. 

 

5. V kapitole 3 podkapitole 3.1 se ve čtvrté odrážce na konci první věty za slovo „hřbitova“ 
vkládají slova „a plocha pro realizaci sportovní střelnice“. 

 Nově vložený text doplňuje původní text v souvislosti s nově navrženou zastavitelnou plochu 

občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 92.  

 

6. V kapitole 3 podkapitole 3.1 se v šesté odrážce ve třetí větě původní text nahrazuje 
novým textem „Jsou navrženy dvě malé plochy pro výrobu“. 

 Nově vložený text mění původní text v souvislosti s nově navrženými plochami pro výrobu, 
jmenovitě plochou smíšenou výrobní (SP) 86 a plochou výroby a skladování (V) 84.  

 

7. V kapitole 3 podkapitole 3.1. se vypouští jedenáctá a dvanáctá odrážka. 

 Vypouštěný text se vztahuje k urbanistické kompozici, která je samostatně popsána ve výrokové 
části územního plánu v podkapitole 3.2. Návrh urbanistické kompozice (viz také text níže).  

 

8. V kapitole 3 se vkládá nová podkapitola „3.2. Návrh urbanistické kompozice“. 

 Urbanistická kompozice vyjadřuje estetické prostorové uspořádání hmotných prvků, které jsou 
natolik výrazné, že ovlivňují vzhled území. Urbanistická kompozice má rozhodující vliv na 

vizuální vnímání prostředí člověkem a na jeho chování, na celkový obraz krajiny, sídel a jejich 
částí. Urbanistická kompozice řeší rozvoj území s ohledem na jeho hodnoty a podmínky. 

 Urbanistická kompozice nebyla v dokumentaci ÚP Žeranovice samostatně vymezena. Změnou ÚP 
se vkládá nová podkapitola „3.2. Návrh urbanistické kompozice“. Požadavek na její zpracování 
vyplývá z přílohy č. 7 novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 
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9. V kapitole 3 se vkládá nová podkapitola „3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití“ včetně nové tabulky označené „A.1. Přehled ploch s rozdílným způsobem 
využití zastoupených v Územním plánu Žeranovice“. 

 Změnou ÚP se vkládá nová podkapitola „3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití“. 

Požadavek na její zpracování vyplývá z přílohy č. 7 novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., v 
platném znění. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití (PRZV) zastoupených v územním 
plánu Žeranovice byl dosud součástí kapitoly 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu, kde byl uveden v podkapitole 6.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití v tabulce A.16. Změnou územního plánu je obsah této podkapitoly přesunut do podkapitoly 
3.3. Kapitola 6 je rovněž zcela přepracována. 

 Z přehledu ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Žeranovice, 

uvedeného v původní tabulce A.16. (nově v tabulce A.1) byl vypuštěn druh PRZV: „Plochy 

občanského vybavení – komerční zařízení (OK), neboť tento druh plochy již není v řešení ÚP 
Žeranovice zastoupen v důsledku sloučení původně samostatně vymezené plochy „OK“ do 
sousední plochy smíšené obytné vesnické (SO.3). 

 

10. V kapitole 3 v názvu původní podkapitoly „3.2. Vymezení zastavitelných ploch“ se 
původní číslo podkapitoly „3.2“ nahrazuje číslem „3.4.“ 

 Jedná se o formální změnu čísla původní podkapitoly 3.2. Vymezení zastavitelných ploch. 

 

11. V kapitole 3 se v nově označené podkapitole 3.4 za název oddílu a) Plochy 
individuálního bydlení vkládají slova „(BI)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy individuálního bydlení“. 

 

12. V kapitole 3 podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.1. Navržené plochy 
individuálního bydlení“ nahrazuje původní číslo tabulky „A.1.“ číslem „A.2“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.1. Navržené plochy individuálního bydlení. 
 

13. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, se v tabulce „A.2. Navržené plochy 
individuálního bydlení“ vypouští původní první, třetí až pátý, sedmý a osmý řádek, 
v prvním sloupci se pořadové číslo 2 mění na číslo 1, pořadové číslo 6 se mění na 
číslo 2, vkládá se devět nových řádků s pořadovými čísly 3 až 11, v nově označeném 
řádku 1 se ve třetím sloupci mění původní hodnota „0,3660“ na novou hodnotu 
„0,3679“, v nově označeném řádku 2 se ve třetím sloupci mění původní hodnota 
„0,6331“ na novou hodnotu „0,6473“ a v posledním řádku se mění původní hodnota 
„5,2494“ na novou hodnotu „3,8583“. 

 Důvodem vypuštění řádků č. 1, 3-5, 7 a 8 je skutečnost, že navržené plochy individuálního bydlení 
(BI) 1, 3-5, 7 a 8 již byly částečně realizovány, a proto mají nové označení – viz výše v oddílu 
3.5.1 této textové části Odůvodnění tabulka B.1: Srovnávací tabulka všech navržených ploch 
řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice. 

 Původně navržená plocha 1 již byla zčásti realizována a zbytková plocha je nově označena jako 
plocha 85. 

 Původně navržená plocha 3 již byla zčásti realizována a zbytkové plochy, které nejsou prostorově 
spojité, jsou nově označeny jako plochy 89 a 90. 
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 Původně navržená plocha 4 již byla zčásti realizována a zbytková plocha je nově označena jako 
plocha 93. 

 Původně navržená plocha 5 již byla zčásti realizována a zbytková plocha je nově označena jako 
plocha 91. 

 Původně navržená plocha 7 již byla zčásti realizována a zbytkové plochy, které nejsou prostorově 
spojité, jsou nově označeny jako plochy 97 a 98. 

 Původně navržená plocha 8 již byla zčásti realizována a zbytkové plochy, které nejsou prostorově 
spojité, jsou nově označeny jako plochy 95 a 96. 

 Z výše uvedených důvodů bylo do tabulky A.2. Navržené plochy individuálního bydlení vloženo 

devět nových řádků, v nichž jsou uvedeny údaje o (zbytkových) navržených plochách 85, 89-91, 

93, 95-98.  

 Změna hodnot výměry ploch uvedených ve třetím sloupci tabulky A.2 v řádcích č. 2 a 6 vyplynula 

z aktualizovaného automatizovaného (strojového) výpočtu, který je zajišťován Krajským úřadem 
Zlínského kraje a projektantem je bez dalších korekcí zapracován do řešení územního plánu 

(původní hodnoty uvedené ve třetím sloupci byly rovněž převzaty z automatizovaného výpočtu, 
poskytnutého Krajským úřadem Zlínského kraje). Vymezení uvedených ploch, které dosud nebyly 
ani zčásti realizovány, není v grafické části územního plánu změnou nijak měněno (dotčeno), a 

proto mají tyto plochy původní označení jako v platném územním plánu. 
 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po provedení výše 

uvedených úprav.  

14. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4 se za název oddílu „b) Plochy občanského 
vybavení – veřejná pohřebiště a související služby“ vkládají slova „(OH)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „plochy občanského vybavení – veřejná 
pohřebiště a související služby“. 

 

15. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.2. Navržené 
plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby“ nahrazuje 
původní číslo tabulky „A.2“ číslem „A.3“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.2. Navržené plochy občanského vybavení – 

veřejná pohřebiště a související služby. 

 

16. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, nově označené tabulce „A.3 Navržené 
plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby“ se vypouští 
celý první řádek, který se nahrazuje novým prvním řádkem a v posledním řádku se 
mění původní hodnota „0,1877“ na novou hodnotu „0,1494“. 

 Důvodem vypuštění řádku č. 1 je skutečnost, že navržená plocha občanského vybavení – veřejná 
pohřebiště a související služby (OH) 16 již byla částečně realizována, a proto má nové označení – 

viz výše v oddílu 3.5.1 této textové části Odůvodnění tabulka B.1: Srovnávací tabulka všech 
navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice.  

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po provedení výše uvedené 
úpravy. 

 

17. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4 se za oddíl „b) Plochy občanského 
vybavení – veřejná pohřebiště a související služby“ vkládá nový oddíl „c) Plochy 
občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS)“. 

 Důvodem vložení nového oddílu je návrh nové plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport 
(OS) 92 určené pro realizaci sportovní střelnice. 
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18. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „c) Plochy silniční 
dopravy“, se písmeno „c“ před pravou závorkou nahrazuje písmenem „d“ a za název 
oddílu se vkládá slovo „(DS)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „Plochy silniční dopravy“. 

 

19. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.3. Navržené 
plochy silniční dopravy“ nahrazuje původní číslo tabulky „A.3“ číslem „A.5“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.3. Navržené plochy silniční dopravy. 

 

20. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, nově označené tabulce „A.5. Navržené 
plochy silniční dopravy“ se ve druhém řádku třetím sloupci nahrazuje původní hodnota 
„11,3546“ novou hodnotou „11,3558“, ve třetím řádku třetím sloupci se nahrazuje 
původní hodnota „0,1869“ novou hodnotou „0,1871“, ve čtvrtém řádku třetím sloupci se 
nahrazuje původní hodnota „0,1458“ novou hodnotou „0,1455“, ve pátém řádku třetím 
sloupci se nahrazuje původní hodnota „0,0782“ novou hodnotou „0,0783“, v devátém 
řádku třetím sloupci se nahrazuje původní hodnota „0,3099“ novou hodnotou „0,3080“ 
a v posledním řádku se mění původní hodnota „12,7014“ na novou hodnotu „12,7007“. 

 Změna hodnot výměry ploch uvedených ve třetím sloupci nově označené tabulky A.5 v řádcích č. 
2-5 a 9 vyplynula z aktualizovaného automatizovaného (strojového) výpočtu, který je zajišťován 
Krajským úřadem Zlínského kraje a projektantem je bez dalších korekcí zapracován do řešení 
územního plánu (původní hodnoty uvedené ve třetím sloupci byly rovněž převzaty z 

automatizovaného výpočtu, poskytnutého Krajským úřadem Zlínského kraje). Vymezení 
uvedených ploch, které dosud nebyly ani zčásti realizovány, není v grafické části územního plánu 
změnou nijak měněno (dotčeno), a proto mají tyto plochy původní označení jako v platném 
územním plánu. 

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po provedení výše 
uvedených úprav (celkový rozdíl mezi původní a novou hodnotou činí 7 m2

).  

 

21. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „d) Plochy dopravní 
infrastruktury“, se písmeno „d“ před pravou závorkou nahrazuje písmenem „e“ a za 
název oddílu se vkládá slovo „(D)“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy dopravní infrastruktury po vložení 
nového oddílu c) Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) – viz výše odůvodnění 
pod pořadovým číslem 17 měněné části ÚP Žeranovice. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „Plochy dopravní infrastruktury“. 

 

22. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.4. Navržené 
plochy dopravní infrastruktury“ nahrazuje původní číslo tabulky „A.4“ číslem „A.6“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.4. Navržené plochy dopravní infrastruktury. 

 

23. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „e) Plochy technické 
infrastruktury“, se písmeno „e“ před pravou závorkou nahrazuje písmenem „f“ a za 
název oddílu se vkládá slovo „(T*)“. 
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 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy technické infrastruktury po 

vložení nového oddílu c) Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) – viz výše 
odůvodnění pod pořadovým číslem 17 měněné části ÚP Žeranovice. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „Plochy technické infrastruktury“. 

 

24. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.5. Navržené 
plochy technické infrastruktury“ nahrazuje původní číslo tabulky „A.5“ číslem „A.7“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.5. Navržené plochy technické infrastruktury. 

 

25. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, nově označené tabulce „A.7 Navržené 
plochy technické infrastruktury“ se ve druhém řádku třetím sloupci nahrazuje původní 
hodnota „0,1432“ novou hodnotou „0,1433“ a v posledním řádku se mění původní 
hodnota „0,1925“ na novou hodnotu „0,1926“. 

 Změna hodnoty výměry plochy uvedené ve třetím sloupci nově označené tabulky A.7 v řádku č. 2 
vyplynula z aktualizovaného automatizovaného (strojového) výpočtu, který je zajišťován Krajským 
úřadem Zlínského kraje a projektantem je bez dalších korekcí zapracován do řešení územního 
plánu (původní hodnota uvedená ve třetím sloupci byla rovněž převzata z automatizovaného 
výpočtu, poskytnutého Krajským úřadem Zlínského kraje). Vymezení uvedené plochy, která dosud 

nebyla ani zčásti realizována, není v grafické části územního plánu změnou nijak měněno 
(dotčeno), a proto má tato plocha původní označení jako v platném územním plánu. 

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po provedení výše 
uvedených úprav (celkový rozdíl mezi původní a novou hodnotou činí 1 m

2
).  

 

26. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4 se vypouští celý původní oddíl „f) Plochy 
technické infrastruktury – zásobování vodou“. 

 Důvodem vypuštění uvedeného oddílu je skutečnost, že původně navržené plochy technické 
infrastruktury – zásobování vodou (TV) 69, 73 a 79 již byly realizovány (viz výše v oddílu 3.5.1 

této textové části Odůvodnění tabulka B.1: Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených 
změnou č. 1 ÚP Žeranovice). 

 

27. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „g) Plochy technické 
infrastruktury – nakládání s odpady“ se za název oddílu vkládá slovo „(TO.1)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „Plochy technické infrastruktury – 

nakládání s odpady“. 

 

28. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.7. Navržené 
plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady“ nahrazuje původní číslo tabulky 
„A.7“ číslem „A.8“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.7. Navržené plochy technické infrastruktury – 

nakládání s odpady. 

 

29. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, nově označené tabulce „A.8 Navržené 
plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady“ se vypouští celý první řádek, 
který se nahrazuje novým prvním řádkem a v posledním řádku se mění původní 
hodnota „0,0968“ na novou hodnotu „0,0958“. 
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 Důvodem vypuštění řádku č. 1 je skutečnost, že bylo změněno situování a vymezení původně 
navržené plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 15, která byly nahrazena 

návrhem nové plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 94 – viz výše v oddílu 
3.5.1 této textové části Odůvodnění tabulka B.1: Srovnávací tabulka všech navržených ploch 
řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice.  

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po provedení výše uvedené 
úpravy. 

 

30. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „h) Plochy veřejných 
prostranství s převahou zpevněných ploch“ se za název oddílu vkládá slovo „(PV)“. 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „Plochy veřejných prostranství s 
převahou zpevněných ploch“. 

 

31. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.8. Navržené 
plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch“ nahrazuje původní číslo 
tabulky „A.8“ číslem „A.9“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.8. Navržené plochy veřejných prostranství s 
převahou zpevněných ploch. 

 

32. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, nově označené tabulce „A.9 Navržené 
plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch“ se v prvním řádku třetím 
sloupci nahrazuje původní hodnota „0,1384“ novou hodnotou „0,1216“, v druhém řádku 
třetím sloupci se nahrazuje původní hodnota „0,0022“ novou hodnotou „0,0018“, 
v třetím řádku třetím sloupci se nahrazuje původní hodnota „0,1018“ novou hodnotou 
„0,1019“ a v posledním řádku se mění původní hodnota „0,2424“ na novou hodnotu 
„0,2253“. 

 Změna hodnot výměry ploch uvedených ve třetím sloupci nově označené tabulky A.5 v řádcích č. 
1-3 vyplynula z aktualizovaného automatizovaného (strojového) výpočtu, který je zajišťován 
Krajským úřadem Zlínského kraje a projektantem je bez dalších korekcí zapracován do řešení 
územního plánu (původní hodnoty uvedené ve třetím sloupci byly rovněž převzaty z 
automatizovaného výpočtu, poskytnutého Krajským úřadem Zlínského kraje). Vymezení 
uvedených ploch, které dosud nebyly ani zčásti realizovány, není v grafické části územního plánu 
změnou nijak měněno (dotčeno), a proto mají tyto plochy původní označení jako v platném 
územním plánu. 

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po provedení výše 
uvedených úprav (celkový rozdíl mezi původní a novou hodnotou činí 29 m2

).  

 

33. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4 se za oddíl „h) Plochy veřejných 
prostranství s převahou zpevněných ploch“ vkládají dva nové oddíly: „i) Plochy 
smíšené výrobní (SP)“ a „j) Plochy výroby a skladování (V)“. 

 Důvodem vložení dvou nových oddílů je návrh nových ploch pro výrobu, jmenovitě plochy 
smíšené výrobní (SP) 86 a plochy výroby a skladování (V) 84.  

 

34. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, v názvu oddílu „i) Vodní plochy a toky“, se 
písmeno „i“ před pravou závorkou nahrazuje písmenem „k“ a za název oddílu se vkládá 
slovo „(WT)“. 
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 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Vodní plochy a toky po vložení nových 
oddílů i) Plochy smíšené výrobní (SP) a j) Plochy výroby a skladování (V) – viz výše odůvodnění 
pod pořadovým číslem 33 měněné části ÚP Žeranovice). 

 Jedná se o formální doplnění kódu (identifikátoru) PRZV „Vodní plochy a toky“. 

 

35. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4 se v názvu původní tabulky „A.9. Navržené 
vodní plochy a toky“ nahrazuje původní číslo tabulky „A.9“ číslem „A.12“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní tabulky A.9. Navržené vodní plochy a toky. 

 

36. V kapitole 3 nově označené podkapitole 3.4, nově označené tabulce „A.12 Navržené 
vodní plochy a toky“ se ve druhém řádku třetím sloupci nahrazuje původní hodnota 
„0,1122“ novou hodnotou „0,1123“, ve třetím řádku třetím sloupci se nahrazuje původní 
hodnota „0,2531“ novou hodnotou „0,2530“, v šestém řádku třetím sloupci se nahrazuje 
původní hodnota „0,3437“ novou hodnotou „0,3434“ a v posledním řádku se mění 
původní hodnota „1,4328“ na novou hodnotu „1,4325“. 

 Změna hodnot výměry ploch uvedených ve třetím sloupci nově označené tabulky A.12 v řádcích č. 
2, 3, 6 vyplynula z aktualizovaného automatizovaného (strojového) výpočtu, který je zajišťován 
Krajským úřadem Zlínského kraje a projektantem je bez dalších korekcí zapracován do řešení 
územního plánu (původní hodnoty uvedené ve třetím sloupci byly rovněž převzaty z 
automatizovaného výpočtu, poskytnutého Krajským úřadem Zlínského kraje). Vymezení 
uvedených ploch, které dosud nebyly ani zčásti realizovány, není v grafické části územního plánu 
změnou nijak měněno (dotčeno), a proto mají tyto plochy původní označení jako v platném 
územním plánu. 

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po provedení výše 
uvedených úprav (celkový rozdíl mezi původní a novou hodnotou činí 3 m2

).  

 

37. V kapitole 3 se vypouští celý původní oddíl „3.3 Vymezení ploch přestavby“ a 
nahrazuje se novým oddílem „3.5. Vymezení ploch přestavby“. 

 Důvodem vypuštění předmětného oddílu je skutečnost, že část původně navržené plochy 
občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 16 již byla částečně 
realizována, včetně původně vymezené plochy přestavby – viz také výše v oddílu 3.5.1 této textové 
části Odůvodnění tabulka B.1: Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 
ÚP Žeranovice. Změnou č. 1 ÚP Žeranovice se nevymezují žádné nové plochy přestavby. 

 

38. V kapitole 3 v názvu původní podkapitoly „3.4. Vymezení systému sídelní zeleně“ se 
původní číslo podkapitoly „3.4“ nahrazuje číslem „3.6“. 

 Jedná se o formální změnu čísla původní podkapitoly 3.4. Vymezení systému sídelní zeleně. 

 

b) Odůvodnění návrhu nových zastavitelných ploch, vypuštění původně navržených 
zastavitelných ploch a změn funkčního využití stávajících ploch řešených změnou č. 1 

1. Návrh / vymezení nových zastavitelných ploch 

Ve smyslu požadavků na změnu využití ploch byly změnou č. 1 ÚP Žeranovice navrženy / 

vymezeny tyto nové zastavitelné plochy: 
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Tab. B.4: Přehled nově navržených zastavitelných ploch v ÚP Žeranovice a změn funkčního využití 
stávajících ploch 

Lokalita změny Popis změny 

L25 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 1 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 85 

L30 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 84 

(+ stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu V č.84) 

L34 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 86 

(+ stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SP č.86) 
L42 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 3 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 90 

L44 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 3 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 89 

L48 
část návrhové zastavitelné plochy OH č. 16 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OH č. 87 

(+ vypuštění plochy přestavby P1, nově vymezená plocha přestavby P2) 
L54 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 4 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 93 

L56 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 92 

(+ stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OS č. 92) 

L57 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 92 

(+ stav S* se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OS č. 92) 

L59 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 92 

(+ stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OS č. 92) 

L61 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 5 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 91 

L63 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 98 

L65 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 97 

L66 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 8 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 96 

L69 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 8 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 95 

L71 část návrhové zastavitelné plochy TO.1 č. 15 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TO.1 č. 94 

L72 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 94 

(+ stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TO.1 č. 94) 

 

2. Charakteristika a zdůvodnění navržených ploch 

Charakteristika a zdůvodnění navržených ploch je uvedeno níže 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. 
 

3. Vypuštění původně navržených zastavitelných ploch  

V následující tabulce je uveden přehled ploch, které byly v Územním plánu Žeranovice navrženy 
jako zastavitelné, ale jeho změnou se vypouštějí (vyřazují) z výrokové části (Návrhu) územního plánu. 

Tab. B.5: Přehled lokalit, v nichž bylo provedeno vypuštění původně navržených zastavitelných ploch 

Lokalita změny Popis změny 

L09 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ návrhová zastavitelná plocha TV č. 79 se vypouští a mění se na stav TV, změna datumu vymezení 
zastavěného území) 

L24 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 1 se vypouští a mění se na stav BI, změna datumu 
vymezení zastavěného území) 

L28 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ návrhová zastavitelná plocha TV č. 73 se vypouští a mění se na stav PV, změna datumu vymezení 
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Lokalita změny Popis změny 

zastavěného území) 

L39 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 3 se vypouští a mění se na stav PV, nově vymezené 
zastavěné území) 

L40 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 3 se vypouští a mění se na stav BI) 

L43 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 3 se vypouští a mění se na stav BI) 

L45 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 3 se vypouští a mění se na stav PV) 

L47 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy OH č. 16 se vypouští a mění se na stav PV, vypuštění plochy 
přestavby P1) 

L53 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 4 se vypouští a mění se na stav BI, nově vymezené 
zastavěné území) 

L55 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 4 se vypouští a mění se na stav BI, nově vymezené 
zastavěné území) 

L60 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 5 se vypouští a mění se na stav BI, nově vymezené 
zastavěné území) 

L64 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 7 se vypouští a mění se na stav BI) 

L67 

zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 8 se vypouští a mění se na stav BI, nově vymezené 
zastavěné území) 

L68 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 8 se vypouští a mění se na stav BI) 

L70 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy BI č. 8 se vypouští a mění se na stav BI) 

L73 
zrušení zastavitelné plochy 

(+ část návrhové zastavitelné plochy TO.1 č. 15 se vypouští a mění se na stav Z) 
 

3.5.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, 
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení 
podmínek pro jejich využití 

39. Původní název kapitoly 4 „Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umisťování“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem „Koncepce veřejné 
infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro 
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl změněn původní název 
kapitoly na nový název. Jedná se o uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 
předpisem. 

 

40. V kapitole 4 podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura v oddílu „b) Místní komunikace“, 
se ve druhé odrážce původní číslo „3“ nahrazuje čísly „89, 90“. 
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 Jedná se o aktualizaci původního textu. Původně navržená plocha 3 již byla zčásti realizována a 
zbytkové plochy, které nejsou prostorově spojité, jsou nově označeny jako plochy 89 a 90 (viz také 
výše odůvodnění pod pořadovým číslem 13 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

41. V kapitole 4 podkapitole 4.2. Technická infrastruktura v oddílu „a) Zásobování vodou“ 
se vypouští druhá odrážka včetně poznámek pod čarou označených pořadovými čísly 
„2“ a „3“. 

 Jedná se o aktualizaci původního textu. Původně navržené plochy 69, 72, 73 navržené pro 
vybudování přívodního vodovodního řadu již byly realizovány. Původně navržená plocha 75 

určená pro vybudování přívodního vodovodního řadu a vedení vysokého napětí VN 22 kV již byla 
realizována. 

 

42. V kapitole 4 podkapitole 4.2. Technická infrastruktura v oddílu „a) Zásobování vodou“ 
se vypouští třetí odrážka. 

 Jedná se o aktualizaci původního textu. Původně navržená plocha 79 určená pro vybudování 
vodního zdroje již byla realizována. 

 

43. V kapitole 4 podkapitole 4.2. Technická infrastruktura v oddílu „c) Zásobování 
elektrickou energií“ se vypouští třetí odrážka. 

 Jedná se o aktualizaci původního textu. Původně navržené plochy 64, 65, 66, 75 a 67, určené pro 
realizaci nové trasy vedení VN 22 kV včetně nové trafostanice Žeranovice – Bednárňa již byly 
realizovány. 

Tab. B.6: Přehled vypuštěných původně navržených ploch pro technickou infrastrukturu, které nebyly 
vymezeny jako zastavitelné plochy v ÚP Žeranovice a změn funkčního využití  

Lokalita změny Popis změny 

L12 
návrhová plocha – změny v krajině č. 64 se vypouští 
(+ návrhová plocha TE č. 64 se mění na stav Z) 

L13 
návrhová plocha – změny v krajině č. 75 se vypouští 
(+ návrhová plocha T* č. 75 se mění na stav Z) 

L15 
část návrhové plochy – změny v krajině č. 66 se vypouští 
(+ část návrhové plochy TE č. 66 se mění na stav DS) 

L16 
část návrhové plochy – změny v krajině č. 66 se vypouští 
(+ část návrhové plochy TE č. 66 se mění na stav DS) 

L18 
návrhová plocha – změny v krajině č. 65 se vypouští 
(+ návrhová plocha TE č. 65 se mění na stav Z) 

L21 
část návrhové plochy – změny v krajině č. 69 se vypouští  
(+ část návrhové plochy TV č. 69 se mění na stav WT) 

L22 
část návrhové plochy – změny v krajině č. 69 se vypouští  
(+ část návrhové plochy TV č. 69 se mění na stav D) 

L23 
část návrhové plochy – změny v krajině č. 69 se vypouští  
(+ část návrhové plochy TV č. 69 se mění na stav Z) 

 

44. V kapitole 4 podkapitole 4.2. Technická infrastruktura se vypouští celý původní oddíl 
„g) Navržené plochy pro technickou infrastrukturu, které nejsou vymezeny jako 
zastavitelné plochy“ a vkládá se nový oddíl „g) Nakládání s odpady“. 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

89 

 Jedná se o aktualizaci původního textu. Původně navržené plochy pro technickou infrastrukturu č. 
64-66, 69 a 75, které nebyly vymezeny jako zastavitelné plochy již byly realizovány – viz výše 
odůvodnění pod pořadovými čísly 41-43 měněné části ÚP Žeranovice. 

 Vložením nového oddílu „g) Nakládání s odpady“ je doplněna výroková část územního plánu 
v souvislosti s nově navrženou plochou technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 94. 

 

45. V kapitole 4 podkapitole „4.3. Občanské vybavení“ se v prvním odstavci vypouští 
původní text ve druhé větě: „Je navržena plocha 16 určená pro dobudování zázemí 
stávajícího hřbitova“, který se nahrazuje novým textem: „Jsou navrženy plocha 
občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 87, určená pro 
dobudování zázemí stávajícího hřbitova a plocha občanského vybavení – tělovýchova 
a sport (OS) 92, určená pro realizaci sportovní střelnice“. 

 Jedná se o aktualizaci původního textu v souvislosti s nově navrženou plochou občanského 
vybavení – tělovýchova a sport (OS) 92 a novým vymezením navržené plochy občanského 
vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 87 (původně plocha 16) – viz také výše 
v oddílu 3.5.1 této textové části Odůvodnění tabulka B.1: Srovnávací tabulka všech navržených 
ploch řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice. 

 

46. V kapitole 4 podkapitole „4.4. Veřejná prostranství“ se v první odrážce původní číslo „3“ 
nahrazuje čísly „89, 90“. 

 Jedná se o aktualizaci původního textu. Původně navržená plocha 3 již byla zčásti realizována a 
zbytkové plochy, které nejsou prostorově spojité, jsou nově označeny jako plochy 89 a 90 (viz také 
výše odůvodnění pod pořadovým číslem 13 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

47. V kapitole 4 se za podkapitolu 4.4 vkládá nová podkapitola „4.5. Vymezení koridorů pro 
veřejnou infrastrukturu“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl rozšířen původní název 
kapitoly mj. také o vymezení „koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro 
jejich využití“. Z uvedeného důvodu byla vložena nová podkapitola 4.5. Vymezení koridorů pro 
veřejnou infrastrukturu. Územním plánem ani jeho změnou nejsou vymezovány žádné koridory pro 
veřejnou infrastrukturu 

 

3.5.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, 
územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních 
opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 
surovin a podobně. 

48. Původní název kapitoly 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 a podobně“ se vypouští a nahrazuje se novým názvem 
„Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému 
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před 
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně“. 
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 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl změněn původní název 
kapitoly na nový název. Jedná se o uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 
předpisem. 

 

49. V kapitole 5, podkapitole 5.1 Koncepce uspořádání krajiny se v názvu oddílu a) 
Principy a priority doplňují slova „– ochrana přírodních a kulturních hodnot území“. 

 Jedná se o formální upřesnění původního příliš obecně označeného názvu oddílu. 
 

50. V kapitole 5, podkapitole „5.2 Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v 
jejich využití“ se celý původní text vypouští a nahrazuje se novým textem a 
kartogramem č. 1. Schéma vymezení krajinných zón. 

 Podkapitola je zaměřena na vytvoření podmínek pro zajištění naplňování stanovené cílové kvality 
krajiny a obsahuje dvě části: a) Rámcové zásady pro naplňování stanovené cílové kvality území, 
členěné na cílovou kvalitu krajiny a návrh opatření k zajištění vyváženého a udržitelného 
hospodaření v území, zvýšení ekologické stability, zlepšení vodního režimu a posílení 
autoregulačních procesů v krajině a b) Nástroje pro zajištění naplňování stanovené cílové kvality 
území, jimiž jsou nově definované krajinné zóny. Podrobný popis uvedené koncepce je uveden 

v textové části Územního plánu (výroku). 
 Ve výrokové části územního plán A.1. Územní plán jsou v podkapitole 5.2 uvedeny zásady pro 

naplňování stanovené cílové kvality krajiny. Jedná se o zásady pro zajištění udržitelného 
hospodaření v krajině, zásady pro zajištění revitalizace krajiny a zásady pro zajištění ochrany a 
obnovy krajinného rázu. 

 V rámci zpracování územního plánu bylo provedeno podrobnější rozčlenění oblastí krajinného rázu 
na menší celky – krajinné zóny. Krajinná zóna je syntetická homogenizovaná prostorová jednotka 
(plošná a prostorová část krajiny/území), která se vyznačuje obdobnými znaky krajinného rázu, 
kvalitou krajinného obrazu a přítomnosti přírodních, kulturních a estetických hodnot území, která 
se od sousedních krajinných zón odlišuje svými přírodními, popř. jinými charakteristikami a 
způsobem využití. Krajinná zóna je základním nástrojem pro naplňování požadavků stanoveného 
cílového stavu (kvality) krajiny, podmínky/zásady pro změny v krajině a udržení stanovených 
charakteristik jednotlivých krajinných zón. 

 V řešeném území se vymezují následující krajinné zóny, které jsou znázorněny v Kartogramu č. 1. 

Schéma vymezení krajinných zón, textové části A.1 Územní plán. 

Tab. B.7: Přehled vymezených krajinných zón 

Číslo zóny Název zóny Index označení 
I Krajinná zóna sídelní S 

II Krajinná zóna ekoton sídla E 

III Krajinná zóna zemědělská – intenzivní ZI 

IV Krajinná zóna smíšená SM 

V Krajinná zóna dopravní D 

 

51. V kapitole 5 podkapitole „5.3. Územní systém ekologické stability“ se vypouští celá 
původní tabulka „A.14. Navržené plochy pro ÚSES“ a nahrazuje se dvěma novými 
tabulkami: „A.14. Navržené plochy přírodní (P) určené pro realizaci biocenter“ a „A.15. 
Navržené plochy krajinné zeleně (K) určené pro realizaci biokoridorů“. 

 V původní tabulce A.14. Navržené plochy pro ÚSES byly obsaženy jak navržené plochy přírodní 
(P), tak navržené plochy krajinné zeleně (K). Důvodem provedené změny je formální diferenciace 
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obou druhů ploch s rozdílným způsobem využití. 

 Změnou č. 1 ÚP Žeranovice dochází ke změně vymezení některých prvků územního systému 
ekologické stability, jejichž přehled je uveden v následující tabulce a vymezení nových ploch 82 a 
83 – viz výše v oddílu 3.5.1 této textové části Odůvodnění tabulka B.1: Srovnávací tabulka všech 
navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice. 

Tab. B.8: Přehled nově navržených ploch změn v krajině v ÚP Žeranovice a změn funkčního využití 
stávajících ploch 

Lokalita změny Popis změny 

L14 návrhová plocha – změny v krajině P č. 35 se mění na návrhovou plochu – změny v krajině P č. 82 

L19 návrhová plocha – změny v krajině P č. 67 se mění na návrhovou plochu – změny v krajině P č. 82 

L26 návrhová plocha – změny v krajině K č. 71 se mění na návrhovou plochu – změny v krajině K č. 83 

L27 návrhová plocha – změny v krajině K č. 72 se mění na návrhovou plochu – změny v krajině K č. 83 

L29 návrhová plocha – změny v krajině K č. 42 se mění na návrhovou plochu – změny v krajině K č. 83 

 

52. V kapitole 5 podkapitole „5.3. Územní systém ekologické stability“ se vypouští původní 
název tabulky „A.15. Navržené plochy pro krajinnou zeleň“ a nahrazuje se novým 
názvem tabulky „A.16: Navržené plochy krajinné zeleně (K) určené pro realizaci liniové 
krajinné zeleně“. 

 Jedná se o formální úpravu pořadového čísla tabulky a názvu plochy s rozdílným způsobem 
využití. 

 

53. V kapitole 5 podkapitole „5.3. Územní systém ekologické stability“, v nově označené 
tabulce „A.16: Navržené plochy krajinné zeleně (K) určené pro realizaci liniové krajinné 
zeleně“ se v prvním řádku třetím sloupci nahrazuje původní hodnota „0,2240“ novou 
hodnotou „0,2442“, ve čtvrtém řádku třetím sloupci se nahrazuje původní hodnota 
„0,1503“ novou hodnotou „0,1353“, v pátém řádku třetím sloupci se nahrazuje původní 
hodnota „0,2015“ novou hodnotou „0,2016“, v šestém řádku třetím sloupci se nahrazuje 
původní hodnota „0,3199“ novou hodnotou „0,3163“, v sedmém řádku třetím sloupci se 
nahrazuje původní hodnota „0,2657“ novou hodnotou „0,2853“ a v posledním řádku se 
mění původní hodnota „2,2554“ na novou hodnotu „2,2567“. 

 Změna hodnot výměry ploch uvedených ve třetím sloupci nově označené tabulky A.16 v řádcích č. 
1 a 4-7 vyplynula z aktualizovaného automatizovaného (strojového) výpočtu, který je zajišťován 
Krajským úřadem Zlínského kraje a projektantem je bez dalších korekcí zapracován do řešení 
územního plánu (původní hodnoty uvedené ve třetím sloupci byly rovněž převzaty z 
automatizovaného výpočtu, poskytnutého Krajským úřadem Zlínského kraje). Vymezení 
uvedených ploch, které dosud nebyly ani zčásti realizovány, není v grafické části územního plánu 
změnou nijak měněno (dotčeno), a proto mají tyto plochy původní označení jako v platném 
územním plánu. 

 Změna hodnoty v posledním řádku je novým součtem celkové výměry po provedení výše 
uvedených úprav (celkový rozdíl mezi původní a novou hodnotou činí 13 m2

).  

 

54. V kapitole 5 podkapitole „5.5. Protierozní opatření“ se na konci třetí odrážky nahrazují 
původní slova „tabulce A.14“ slovy „tabulkách č. A.15 a A16“. 

 Jedná se o aktualizaci textu po formálním rozdělení původní tabulky A.14 na dvě nové tabulky 
A.15 a A16 – viz výše odůvodnění pod pořadovým číslem 51 měněné části ÚP Žeranovice). 
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55. V kapitole 5 podkapitole „5.6. Ochrana před povodněmi“ se ve třetí odrážce nahrazují 
původní slova „A.15“ slovy „č. A16“. 

 Jedná se o aktualizaci textu po formálním rozdělení původní tabulky A.14 na dvě nové tabulky 
A.15 a A16 – viz výše odůvodnění pod pořadovým číslem 51 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

56. V kapitole 5 se vkládá nová podkapitola „5.7. Rekreace“: 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byla vložena nová podkapi-
tola 5.7. Rekreace. Důvodem změny je uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 
předpisem. 

 

57. V kapitole 5 se vkládá nová podkapitola 5.8. Dobývání nerostů: 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byla vložena nová podkapi-
tola 5.8. Dobývání nerostů. Důvodem změny je uvedení původního textu do souladu s aktuálním 
právním předpisem. 

 

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) 

58. V kapitole 6 se vypouští původní podkapitola „6.1. Vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití“.  

 Tabulka „A.16. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v územním plánu 
Žeranovice“ již není uváděna v kapitole 6, ale je uvedena v kapitole 3 textové části A.1 Územní 
plán (výrok), podkapitole 3.3. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Tato úprava vyplývá 
z novelizované vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

 

59. V kapitole 6 se vypouští původní název podkapitoly „6.2. Podmínky pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití“ a následující nápis „VYMEZENÍ POJMŮ“ a za název 
kapitoly 6 se vkládá nový název podkapitoly „6.1. Vymezení pojmů“. 

 Důvodem vypuštění názvu podkapitoly a nápisu „VYMEZENÍ POJMŮ“ je formální úprava po 

vypuštění původní podkapitoly „6.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití“ – viz výše 
odůvodnění pod pořadovým číslem 58 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

60. V kapitole 6, nově označené podkapitole „6.1. Vymezení pojmů“, oddílu a) Činnosti, se 
ve čtrnácté odrážce obsahující výklad pojmu „Podnikatelskou činností v plochách 
bydlení v rodinných domech“ původní text vypouští a nahrazuje se novým textem. 
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 Důvodem vypuštění pojmu „Podnikatelská činnost v plochách bydlení v rodinných domech“, 
kterým se rozumí „provozování podnikatelské činnosti na pozemcích staveb pro individuální 
bydlení v objektech do 25 m2 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“ z podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití textové části výroku je příliš svazující podmínka podnikatelské činnosti v plochách 
individuálního bydlení (BI), která umožňovala provozování podnikatelské činnosti v objektech 

nepřesahujících svou výměrou 25 m2. Původním záměrem byla snaha zabránit realizaci těchto 
staveb na samostatných pozemcích (tj. tam kde není nebo není stavebníkem/investorem uvažována 
žádná stavba rodinného domu), která vycházela z principu předběžné opatrnosti, tzn. že by při 
stavebně povolovací činnosti mohlo být případně toto ustanovení vykládáno tak, že když je v 
přípustném využití (u ploch bydlení v rodinných domech) uvedeno, že je přípustné umisťování (v 
podmínkách přípustného využití) veřejných prostranství, venkovních maloplošných zařízení 
tělovýchovy a sportu, dětských hřišť, veřejné a izolační zeleně – u nichž se nepředpokládá (a ani to 
není možné), že by byly přímou a nedílnou součástí pozemků staveb pro bydlení (pozemků 
rodinných domů), tak je zde možno umisťovat také stavby pro provozování podnikatelské činnosti 

(živnostenské provozovny) na samostatných pozemcích. Při praktické aplikaci tohoto pojmu se 

ukázalo, že jeho vymezení je kontraproduktivní, a to zejména stanovenou limitní výměrou do 25 
m

2
 zastavěné plochy. Protože tento pojem již není obsažen ve výrokové části měněné změnou č. 1 

ÚP Žeranoice, byla slova „v plochách bydlení v rodinných domech“ vypuštěna (viz také níže 
odůvodnění pod pořadovým číslem 66 měněné části ÚP Žeranovice). Původní pojem 
Podnikatelskou činností v plochách bydlení v rodinných domech je změnou územního plánu 
nahrazen novým pojmem Podnikatelská činnost nerušícího a neobtěžujícího charakteru. 

 

61. V kapitole 6, nově označené podkapitole „6.1. Vymezení pojmů“, oddílu a) Činnosti, se 
za šestnáctou odrážku vkládá nová (sedmnáctá) odrážka s výkladem pojmu „sítě 
technického vybavení“. 

 Nově definovaný pojem doplňuje původní vymezené pojmy, které se vztahují k navazující 
podkapitole 6.2, v níž jsou tyto pojmy uváděny v podmínkách pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

 

62. V kapitole 6, nově označené podkapitole „6.1. Vymezení pojmů“, oddílu c) Ostatní 
pojmy, se v první odrážce za poslední slovo „území“ vkládají slova „s tím, že celková 
hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů 
překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro 
stávající chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a na 
hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací 
dokumentaci“. 

 Důvodem úpravy původního textu je jeho zpřesnění a rozšíření. 
 

63. V kapitole 6, nově označené podkapitole „6.1. Vymezení pojmů“, oddílu c) Ostatní 
pojmy, se za stávající třetí odrážku vkládá sedm nových odrážek s výkladem pojmů 
„sídelní struktura“, „tradiční historická urbanistická struktura sídla“, „půdorysná 
struktura sídla“, „charakter zástavby“, „venkovský charakter zástavby“, „městský a 
příměstský charakter zástavby“ a „okolní zástavba“. 

 Nové pojmy se vztahují k doplněné podkapitole 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání, 
v níž jsou uvedené pojmy používány. 
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64. V kapitole 6, v nově označené podkapitole „6.1. Vymezení pojmů“, oddílu c) Ostatní 
pojmy, se za stávající poslední (nově dvanáctou) odrážku vkládá nová (třináctá) 
odrážka s výkladem pojmu „podkroví“. 

 Nově definovaný pojem se vztahuje k doplněné podkapitole 6.3. Stanovení podmínek prostorového 
uspořádání.  

 

65. V kapitole 6, za text v nově označené podkapitole 6.1. Vymezení pojmů, se vkládá 
název podkapitoly 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“. 

 Doplnění názvu podkapitoly. 
 

66. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“, oddílu 1. Plochy individuálního bydlení (BI), pododdílu Přípustné 
využití se ve druhé odrážce vypouští slova „v plochách bydlení v rodinných domech“. 

 Důvody vypuštění části původního textu jsou uvedeny výše pod pořadovým číslem 60 měněné 
části ÚP Žeranovice. 

 

67. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
67 využití“ se vypouští celý původní oddíl „3. Plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení (OK)“. 

 Důvodem vypuštění původního oddílu „3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK)“ 
je skutečnost, že v rámci změny územního plánu byla vypuštěna jediná plocha, která byla takto 
označená, která je nově vymezena jako stabilizovaná plocha smíšená obytná vesnická (SO.3).  

 

68. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „4. Plochy občanského vybavení – veřejná 
pohřebiště a související služby (OH)“ se původní číslo oddílu „4“ nahrazuje číslem „3“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy občanského vybavení – veřejná 
pohřebiště a související služby po vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – 

komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP 
Žeranovice). 

 

69. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „5. Plochy občanského vybavení – tělovýchova a 
sport (OS)“, se původní číslo oddílu „5“ nahrazuje číslem „4“ a v pododdílu Přípustné 
využití se za název pododdílu „Přípustné využití“ vkládá nová první odrážka s textem 
„sportovní střelnice v ploše 92“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy občanského vybavení – tělovýchova 
a sport (OS po vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
(OK) – viz výše odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 Vložením textu „sportovní střelnice v ploše 92“ se specifikuje konkrétní využiti v dané ploše. 
 

70. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „6. Plochy silniční dopravy (DS)“ se původní číslo 
oddílu „6“ nahrazuje číslem „5“. 
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 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy silniční dopravy po vypuštění 
původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění 
pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

71. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „7. Plochy dopravní infrastruktury (D)“ se původní 
číslo oddílu „7“ nahrazuje číslem „6“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy dopravní infrastruktury po 

vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše 
odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

72. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „8. Plochy technické infrastruktury (T*)“ se původní 
číslo oddílu „8“ nahrazuje číslem „7“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy technické infrastruktury po 

vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše 
odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

73. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „9. Plochy technické infrastruktury – vodní 
hospodářství (TV)“ se původní číslo oddílu „9“ nahrazuje číslem „8“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy technické infrastruktury – vodní 
hospodářství po vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
(OK) – viz výše odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

74. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „10. Plochy technické infrastruktury – energetika 
(TE)“ se původní číslo oddílu „10“ nahrazuje číslem „9“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy technické infrastruktury – 

energetika po vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
(OK) – viz výše odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

75. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „11. Plochy technické infrastruktury – elektronické 
komunikace (TK)“ se původní číslo oddílu „11“ nahrazuje číslem „10“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy technické infrastruktury – 

elektronické komunikace po vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – 

komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP 
Žeranovice). 

 

76. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „12. Plochy technické infrastruktury – nakládání s 
odpady (TO.1)“ se původní číslo oddílu „12“ nahrazuje číslem „11“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy technické infrastruktury – 
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nakládání s odpady po vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení (OK) – viz výše odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

77. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „13. Plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch (PV)“ se původní číslo oddílu „13“ nahrazuje číslem „12“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch po vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení (OK) – viz výše odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

78. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „14. Plochy veřejných prostranství s převahou 
nezpevněných ploch (PZ)“ se původní číslo oddílu „14“ nahrazuje číslem „13“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy veřejných prostranství s převahou 
nezpevněných ploch po vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení (OK) – viz výše odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

79. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „15. Plochy smíšené obytné vesnické (SO.3)“ se 
původní číslo oddílu „15“ nahrazuje číslem „14“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy smíšené obytné vesnické po 

vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše 
odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

80. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „16. Plochy smíšené výrobní (SP)“ se původní číslo 
oddílu „16“ nahrazuje číslem „15“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy smíšené výrobní po vypuštění 
původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění 
pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

81. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „17. Plochy výroby a skladování (V)“ se původní číslo 
oddílu „17“ nahrazuje číslem „16“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy výroby a skladování po vypuštění 
původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění 
pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

82. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „18. Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu 
(VZ)“ se původní číslo oddílu „18“ nahrazuje číslem „17“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy pro zemědělskou a lesnickou 

výrobu po vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – 

viz výše odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

97 

83. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „19. Plochy sídelní zeleně (Z*)“ se původní číslo 
oddílu „19“ nahrazuje číslem „18“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy sídelní zeleně po vypuštění 
původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění 
pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

84. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „20. Vodní plochy a toky (WT)“ se původní číslo 
oddílu „20“ nahrazuje číslem „19“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Vodní plochy a toky po vypuštění 
původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění 
pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

85. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „21. Plochy krajinné zeleně (K)“ se původní číslo 
oddílu „21“ nahrazuje číslem „20“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy krajinné zeleně po vypuštění 
původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění 
pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

86. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „22. Plochy přírodní (P)“ se původní číslo oddílu „22“ 
nahrazuje číslem „21“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy přírodní po vypuštění původního 
oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění pod 
pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

87. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „23. Plochy zemědělské (Z)“ se původní číslo oddílu 
„23“ nahrazuje číslem „22“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy zemědělské po vypuštění 
původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění 
pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

88. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „24. Plochy zemědělské specifické (Z.1)“ se původní 
číslo oddílu „24“ nahrazuje číslem „23“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy zemědělské specifické po vypuštění 
původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění 
pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

89. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „25. Plochy lesní (L)“ se původní číslo oddílu „25“ 
nahrazuje číslem „24“. 
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 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy lesní po vypuštění původního 
oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše odůvodnění pod 
pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

90. V kapitole 6 v nově označené podkapitole „6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“ v názvu oddílu „26. Plochy smíšené nezastavěného území (S*)“ se 
původní číslo oddílu „26“ nahrazuje číslem „25“. 

 Jedná se o formální změnu pořadového označení oddílu Plochy smíšené nezastavěného území po 

vypuštění původního oddílu 3. Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK) – viz výše 
odůvodnění pod pořadovým číslem 67 měněné části ÚP Žeranovice). 

 

91. V kapitole 6 podkapitole „6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání“ se za 
prvním odstavcem vkládají čtyři nové odrážky s textem: 

 Důvodem úpravy této podkapitoly je skutečnost, že formulace původního textu měla pouze 
proklamativní charakter. Nový text má příkazový/instruktivní charakter a je výrokem, který 
jednoznačně stanovuje podmínky prostorového uspořádání. 

V podkapitole 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání je mj. uvedeno, že „Umístění a 
charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, musí 
respektovat charakter tradiční historické urbanistické a půdorysné struktury sídla, přičemž zejména 
výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby, nové objekty ve stávající zástavbě budou 
respektovat formu této zástavby, sklon a tvar střechy“. 

Důvodem je zachování tradičního venkovského rázu sídla (tradiční historické urbanistické a 
půdorysné struktury sídla), k jehož specifickým rysům patří zejména: regionální specifičnosti 
urbanistického uspořádání zástavby (menší objemové měřítko zástavby jako celku i jednotlivých 
staveb, převažující podíl individuální zástavby; vyšší podíl veřejných prostranství a zahrad a přímá 
návaznost na krajinu). Cílem navrženého řešení je vytvořit podmínky zamezující pronikání staveb 

městského a příměstského charakteru zástavby a také staveb, které se zcela vymykají dochovanému 
typu tradiční zástavby. 

Úpravou původních podmínek jsou mj. naplňovány také vize, témata a cíle Politiky architektury a 

stavební kultury České republiky, která byly schválená Vládou České republiky dne 14. ledna 2015, 
kde se mj. uvádí:  

- Jako základní princip je třeba prosazovat a zdůrazňovat nutnost komplexního vnímání prostředí 
vytvářeného výstavbou, tedy nejen jednotlivých staveb, ale i jejich vzájemného působení a 
urbanistického uspořádání, vztahu ke stávajícím architektonickým a urbanistickým hodnotám a 
vlivu na krajinu. Komplexní vnímání prostředí se musí promítat do celkové koncepce, koncepce 
jednotlivých složek prostředí, až po urbanistický, architektonický a umělecký detail.  

- Při analýzách i návrzích je nutné důsledně zohledňovat specifické charakteristiky sídelní struktury 
v České republice i v jejích jednotlivých oblastech, včetně dochovaných architektonických a 
urbanistických hodnot. 

- Citlivé začlenění staveb do okolního prostředí je důsledkem respektu k prostorovým vztahům, 
atmosféře místa a struktuře stávající zástavby i vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. Pro 
kontinuitu rázu a charakteru prostředí a společenskou přijatelnost staveb je důležitá vazba na 
kulturní kontext, urbanistické hodnoty i výchozí přírodní danosti lokality, včetně začlenění stavby 

do krajiny a přiměřené krajinářské úpravy celého řešeného území respektující dané prostředí.  
- Stávající stavební fond je bohatstvím, které je třeba chránit a rozvíjet. Proto je nutné novou 

výstavbou respektovat a kultivovat existující prostředí a vycházet z jeho hodnot. Základním cílem je 
podporovat kontinuitu charakteru prostředí, struktury zástavby, konfigurace terénu, působení 
sídelních a krajinných dominant a jejich kompoziční vztahy a vhodně rozvíjet identitu místa. Ta 
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tvoří jednu ze základních kvalit prostředí, umožňuje obyvatelům identifikaci s místem, kde žijí, a 
může se stát i významnou konkurenční výhodou daného sídla. 

 

92. V kapitole 6 podkapitole „6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání“ se 
v poslední odrážce původní slova „bydlení 1 až 8“ nahrazují slovy “individuálního 
bydlení“. 

 Vzhledem ke změně očíslování některých původně navržených ploch individuálního bydlení, a 

z důvodu lepší orientace v textu bylo původní taxativní vymezení nahrazeno obecným označením 
názvu plochy s rozdílným způsobem využití – zde plochy individuálního bydlení.  

 

93. V kapitole 6 podkapitole „6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu“ se 
v posledním odstavci původní slova „B.2.2-1 Koordinační výkres, B.2.2-2 Koordinační 
výkres – detail“ nahrazují slovy “ B.2.2 Koordinační výkres“. 

 V souladu s platnou legislativou byl z grafické části B.2 Odůvodnění územního plánu vypuštěn 

výkres B.2.2-2 Koordinační výkres – detail v měřítku 1:2000 a původní výkres B.2.2-1 

Koordinační výkres v měřítku 1:5000 byl přečíslován na B.2.2. 
 

3.5.7. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a 
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti 

94. Vypouští se celá původní kapitola „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“ a nahrazuje se novou kapitolou „7. Vymezení ploch a 
koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o 
této studii do evidence územně plánovací činnosti“. 

 V souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, byl změněn původní název 
kapitoly na nový název. Jedná se o uvedení původního textu do souladu s aktuálním právním 
předpisem a uvedení skutečnosti, že v řešeném území obce nejsou vymezeny žádné plochy s 

povinností zpracování územní studie. 
 

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 

 

95. V kapitole 8, podkapitole „8.1. Navržené veřejně prospěšné stavby“, oddílu b) 
Technická infrastruktura se vypouští původní třetí až dvanáctá odrážka. 

 Důvodem změny je skutečnost, že původně vymezené veřejně prospěšné stavby již byly 
realizovány.  
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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 § 8 katastrálního zákona 

96. Vypouští se původní název kapitoly „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“ a nahrazuje se 
novým názvem „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 § 8 katastrálního zákona“. 

 V souladu s novelizací vyhlášky č. 500/2006 Sb., včetně její přílohy č. 7, byla změnou č. 1 vypu-

štěna celá původní kapitola 9 nazvaná „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo“. Nový název kapitoly zní: „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 § 8 katastrálního zákona“. 

 

97. V nově označené kapitole „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 § 8 katastrálního zákona“ se v první odrážce nahrazuje 
číslo „214/5“ číslem „214/7“ a v související poznámce pod čarou se původní datum 
„05.05.2017“ nahrazuje novým datem „15.10.2021“. 

 Změnou územního plánu se aktualizuje číslo pozemku dle aktuálního stavu v katastrální mapě. 
 Změnou územního plánu se aktualizuje datum v poznámce pod čarou. 

 

3.5.10. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 V této kapitole nebyly provedeny žádné úpravy ani změny. 

 

3.5.11. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 
využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

98. V kapitole „11. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření“ se původní tabulka „A.17: 
Vymezené plochy územních rezerv“ nahrazuje novou tabulkou. 

 Důvodem přepracování této kapitoly je velké množství dílčích změn, které vyplynuly z částečně 
realizovaných zastavitelných ploch (viz také viz také výše tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech 

navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice).  
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3.5.12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části 

99. V kapitole „12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části“ v podkapitole 12.1. Textová část se slova „30 stran“ nahrazují slovy „17 
½ listu (35 stran)“. 

 Údaje o počtu listů územního plánu byly upraveny dle skutečnosti. 
 

3.5.13. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu 
k rozboru udržitelného rozvoje území 

a) Horninové prostředí a geologie 

1. Geologické a geomorfologické poměry 

 Navrženou změnou nedojde k žádným změnám geologických ani geomorfologických poměrů. 

2. Ochrana proti radonu 

 Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímá měření 
objemové aktivity radonu v detailním měřítku, pro jednotlivé stavby. 

3. Ložisková území nerostných surovin 

V řešeném území jsou evidovány tyto zdroje nerostných surovin: 

 chráněné ložiskové území nerostných surovin (CHLÚ) Žeranovice; č. 20350000 (ID: 20350000)
14

; 

cihlářská surovina 

 ložisko – výhradní plocha Žeranovice; č. B 3203500 (ID: 3203500); cihlářská surovina 

 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 jsou evidována území se zvláštními poměry geologické stavby – 

svážná území, která jsou vyznačena v Koordinačním výkresu. Změnou územního plánu nedochází 
k jejich dotčení.  

 

b) Vodní režim 

1. Současný stav 

a) Vodní toky  
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-

                                                           
14

 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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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. 

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. 

b) Vodní plochy  

 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 jsou územním plánem 
navrženy dvě nové plochy pro vodní plochy a toky (WT) 24 a 25. 

c) Protipovodňová ochrana území 
V platném územním plánu jsou navržena následující protipovodňová opatření.  

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 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. 
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 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. Změnou územního plánu není 
uvedený záměr nijak dotčen. 

 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 m3. 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. 
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. Změnou územního plánu 
není uvedený záměr nijak dotčen 

 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“. Změnou 
územního plánu není uvedený záměr nijak dotčen 

 

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.  

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. Změnou územního plánu není uvedený záměr nijak dotčen 

 

2. Navržené řešení 

 Změnou územního plánu nedochází k dotčení protipovodňových opaření, která jsou navržena 
v platném Územním plánu Žeranovice. 

 

c) hygiena životního prostředí 

1. Ovzduší 

 Krajský úřad Zlínského kraje má zpracovaný a vydaný Program zlepšování kvality ovzduší - zóna 
Střední Morava - CZ07: Aktualizace 2020, který byl Ministerstvem životního prostředí (dále jen 

,,MŽP“) zpracován pro území Olomouckého a Zlínského kraje. Tento koncepční dokument byl v 
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souladu se zákonem vydán MŽP formou Opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 
07.06.2016 a byl zveřejněn ve Věstníku MŽP č. 6/2016, následná aktualizace byla zveřejněna ve 
Věstníku MŽP – říjen 2020, částka 8. Z uvedeného programu nevyplynuly pro plochy řešené 
změnou č. 1 ÚP Žeranovice žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Z dokumentu Národní program snižování emisí České republiky, schváleného usnesením vlády ČR 
č. 978 dne 02.12.2015 a z následné aktualizace, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 917 
dne 16.12.2019 nevyplynuly pro plochy řešené změnou č. 1 ÚP Žeranovice žádné konkrétní 
požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Z dokumentu Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR, schváleného 

usnesením vlády ČR č. 979 dne 02.12.2015 nevyplynuly pro plochy řešené změnou č. 1 ÚP 
Žeranovice žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. 

 Krajský úřad Zlínského kraje má zpracovanou Koncepci snižování emisí a imisí Zlínského kraje a 

Územní energetickou koncepci Zlínského kraje. Z uvedených dokumentů nevyplynuly pro plochy 
řešené změnou č. 1 ÚP Žeranovice žádné konkrétní požadavky na řešení nebo zapracování. 

 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 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. 

 Návrhem změny ÚP nedojde ke zvýšení emisní zátěže. Při vlastním umisťování nových provo-

zoven musí být v navazujících správních řízeních zajištěna a učiněna taková opatření, aby 
nedocházelo ke zvyšování emisní zátěže v území. 

 

d) Ochrana přírody a krajiny 

1. Ochrana a tvorba přírody a krajiny 

Navržené plochy se nenacházejí v krajinářsky pohledově exponovaných polohách, kde by bylo 
reálné nebezpečí narušení krajinného rázu. Realizací navržené změny nedojde k narušení nebo snížení 
stávajícího rekreačního využití řešeného území.  

Vzhledem k tomu, že celé správní území obce Žeranovice lze klasifikovat jako území archeologic-

kého zájmu s doloženými i předpokládanými archeologickými lokalitami, bude nezbytné v následných 
stavebně správních řízeních stanovit podmínky pro dodržení ust. § 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění, a § 176 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění. 

Navrženou změnou se upřesňuje původní koncepce uspořádání krajiny navržená v platném 
Územním plánu Žeranovice. Popis dílčích změn je uveden výše v oddílu 3.5.5. 

2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Navrženou změnou se nemění koncepce ÚSES navržená v platném Územním plánu Žeranovice. 

Popis dílčích změn je uveden výše v oddílu 3.5.5. 

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

Realizací ploch navržených řešením změny č. 1 ÚP Žeranovice dojde k záboru vysokobonitního 
zemědělského půdního fondu (ZPF). Podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je uvedeno 
v kapitole 4, podkapitole 4.4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
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zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa této textové části Odůvodnění.  

f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Změnou č. 1 ÚP Žeranovice nejsou navrženy žádné nové plochy pro veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu. 

g) Sociodemografické podmínky 

Navržená změna č. 1 nebude mít žádný vliv na sociodemografické podmínky v území. 

h) Bydlení  
Změnou č. 1 nejsou navrženy žádné nové plochy pro bydlení nad rámec platného územního plánu. 

i) Rekreace 

Navržená změna nebude mít vliv na nárůst počtu rekreačních objektů či lůžkových kapacit. 
Změnou územního plánu nejsou navrženy žádné nové plochy pro rekreaci.  

j) Hospodářské podmínky 

Navržená změna nebude mít žádný přímý vliv na zvýšení ekonomického potenciálu obce. 

 

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. 
 Navržená změna č. 1 ÚP Žeranovice vychází z konkrétních požadavků jednotlivých vlastníků 

pozemků a investorů a reaguje na nové skutečnosti, které nastaly až následně po vydání stávajícího 
územního plánu. Cílem řešení změny bylo prověření opodstatněnosti požadovaných záměrů na 
změny v území a zajištění podmínek pro doplnění technické infrastruktury. Protože se jedná pouze 
o dílčí plochy na okrajích stávající zástavby, či o změny uvnitř zastavěného území, dochází změnou 
jen k nevýznamnému navýšení nových zastavitelných ploch 

 S výjimkou nových požadavků na zábor ZPF, nemá změna žádné podstatné vlivy na uspořádání 
nezastavěného území. Podrobný popis úpravy koncepce uspořádání krajiny je uveden v kapitole 5 

textové části Územního plánu (výroku) a také výše v podkapitole 3.5, oddílu 3.5.5. 

 

3.6.2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území s republikovými prioritami 
PÚR ČR 

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 
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.  
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Řešení: Navržená změna vychází ze stávající struktury osídlení, kterou dále rozvíjí, při 
respektování limitů využití území a zohlednění záměrů z nadřazené ÚPD. 

 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplex-

ním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích 
zhoršují stav i hodnoty území.  
Řešení: V rámci procesu zpracování změny ÚP byly objektivizovány a redukovány ty záměry na 
provedení změn v území, které byly v rozporu s výše uvedenými požadavky. 

 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: Změnou územního plánu nejsou vymezeny žádné nové plochy přestavby. V řešení územního 
plánu i jeho 1. změny je uplatněn princip účelné arondace jednotlivých 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 žádná záplavová území. 

 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: Změna územního plánu vychází a respektuje urbanistickou koncepci stanovenou v platném 
územním plánu. 

 

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 
došlo k nahrazení místa trvalého bydliště místem obvyklého pobytu. Začátkem r. 2021 zde žilo 794 

obyvatel,
15

 což potvrzuje 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 

                                                           
15

 Údaj převzat z dat Českého statistického úřadu (Počet obyvatel v obcích k 1.1. 2021). 
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b) Prognóza vývoje počtu obyvatel 
Demografická prognóza vývoje počtu obyvatel bude záviset jak na věkové struktuře obyvatelstva, 

tak na jeho pohybu, tj. přirozené obměně a migraci. Velmi důležitým bude i faktor přirozeného 
pohybu obyvatelstva, z nichž k nejdůležitějším patří pracovní dojíždění nebo vyjíždění ze sídla, s tím 
spojené nároky na bydlení a možnosti nabídky občanské vybavenosti. 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 2025 2035 

Navrhovaný počet obyvatel 815 840 

Urbanistická rezerva 2 % 16 17 

Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 831 857 

 

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 ve správním území obce 

Žeranovice. Podkladem bylo 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 

 

Pro účely stanovení navrhovaného počtu obyvatel bylo provedeno srovnání průměrné obložnosti 

bytového fondu v uplynulých třech dekádách a extrapolací byla stanovena prognózovaná obložnost do 
r. 2035 - viz následující tabulky. 

Tab. B.11: Údaje o obložnosti bytového fondu – počet obyvatel/byt v letech 1980-2011 

Rok  1980 1991 2001 2011 

Počet obyvatel 687 676 748 730 

Počet bytů (trvale obydlených) 196 212 226 240 

Průměrný počet obyv./byt 3,51 3,19 3,31 3,04 
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b) Odhad potřeby bytového fondu 

Tab. B12: Předpokládaná potřeba bytového fondu v letech 2025-2035 

Rok  2025 2035 

Uvažovaný počet obyvatel 815 840 

Odhad průměrného počtu osob/byt 3,00 2,95 

Potřeba bytů v návrhovém období 272 285 

Přirozený úbytek bytového fondu 5 16 917 

Celková potřeba bytového fondu 277 294 

 

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 m2
. Sou-

časně by neměla být minimální velikost stavebních pozemků pro rodinné domy ve stávajícím 
zastavěném území menší než 800 m2

. 

 

a) Přehled nově navržených ploch pro bydlení 
Změnou č. 1 Územního plánu Žeranovice nejsou navrženy žádné nové plochy pro bydlení. 

V řešení změny územního plánu pro veřejné projednání byla provedena úprava označení některých 
navrhovaných ploch. Označení ploch navržených v dosud platném územním plánu, které dosud nebyly 
realizovány (např. zastavěny), zůstalo beze změny. Avšak označení ploch navržených v dosud platném 
územním plánu, které byly částečně realizovány, je změněno a takto vzniklé (vymezené) plochy mají 
nové označení – viz výše tabulka č. B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou 

č. 1 ÚP Žeranovice. Jejich návrhem nevznikají žádné nové požadavky na zábor půdního fondu nad 
rámec platného územního plánu. Jedná se o následující plochy: 

Tab. B.13. Srovnávací tabulka změny označení částečně zastavěných ploch pro bydlení 

Poř. 
č. 

Označení plochy 

Poznámka Platný ÚP 
(2017) 

Dokumentace 
VP (2021) 

1 1 85 zbytková část původní plochy 1 

2 3 89, 90 zbytkové části původní plochy 3 

3 4 93 zbytková části původní plochy 4 

                                                           
16

 Vzhledem ke stáří bytového fondu je uvažován úbytek 0,3 % z počtu bytů ve výchozím roce 2011 za 1 rok = [(279/100) x 0,3] x 5 = 5 

bytů/5 let 
17

 Vzhledem ke stáří bytového fondu je uvažován úbytek 0,3 % z počtu bytů ve výchozím roce 2011 za 1 rok = [(279/100) x 0,3] x 10 = 9 

bytů/10 let 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

109 

Poř. 
č. 

Označení plochy 

Poznámka Platný ÚP 
(2017) 

Dokumentace 
VP (2021) 

4 5 91 zbytková části původní plochy 5 

7 7 97, 98 zbytkové části původní plochy 7 

8 8 95, 96 zbytkové části původní plochy 8 

 

b) Celkový přehled navržených ploch pro bydlení 

Tab. B.14: Celková bilance navržených ploch pro bydlení v řešeném území obce Žeranovice 

Poř. č. Označení 
plochy 

Lokalita 
Index 
PZRV 

Plocha 

(ha) 

Počet 
bytů18 

1 2 SV – Třešňové sady BI 0,3679 3 

2 6 Jihozápad – Nad bařinou BI 0,6473 3 

3 85 Sever – u farmy BI 0,4073 2 

4 89 SV – Třešňové sady  BI 0,7597 8 

5 90 SV – Třešňové sady BI 0,1299 2 

6 91 Jih – Nad mlýnem BI 0,0797 1 

7 93 Jihovýchod – U cihelny- BI 0,1433 2 

8 95 Jihozápad – Na bařině  BI 0,4265 2 

9 96 Jihozápad – Na bařině  BI 0,1929 1 

10 97 Jihozápad – Na bařině  BI 0,5506 3 

11 98 Jihozápad – Na bařině  BI 0,1532 1 

    3,8583 28 

 

 

4. Rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2035 

V následujícím přehledu je uvedena rekapitulace potřeby bytového fondu do r. 2035, 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 2021-2035 ........................................................................................ 14 

Kapacitní rezerva potenciálních stavenišť (počet bytových jednotek) ................................................... 30 

Uvažovaný počet bytů, které nebudou užívány pro bydlení, ale pro rekreaci
19

 ....................................... 3 

Navrhovaný počet bytů v území, včetně neobydlených (do r. 2035) – úbytek bytového fondu20
 ........ 290 

Průměrný počet osob/byt (r. 2035) ...................................................................................................... 2,95 

Maximální kapacita území – do r. 2035 (290 bytů x 2,95 obyv./byt) ................................. cca 856 obyv. 
 

Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 2 % 

z celkového uvažovaného počtu obyvatel. 

                                                           
18

 Odhadovaná současná potenciální kapacita počtu bytů v jednotlivých plochách.  
19

 1 byt užívaných již v r. 2011 k rekreaci + 2 další byty uvažovaný pro rekreační využívání do r. 2030 = 3 byty. 
20

 279 bytů (údaj z r. 2011) + celková kapacita bytů v navržených plochách BI (28 bytů) - mínus počet bytů uvažovaných pro rekreační 
využívání (3) - mínus předpokládaný úbytek bytového fondu (14 bytů) = 290 bytů. 
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Počet obyvatel v roce 2011 .................................................................................................................. 730 

Počet obyvatel v roce 2021 .................................................................................................................. 794 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2025 .................................................................................................... 815 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2035 .................................................................................................... 840 

Urbanistická rezerva (2 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2025 nad původně stanovený rámec .............. 16 

Urbanistická rezerva (2 %) = nárůst počtu obyvatel k r. 2030 nad původně stanovený rámec .............. 17 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2025 včetně urbanistické rezervy ....................................................... 831 

Uvažovaný počet obyvatel v r. 2035 včetně urbanistické rezervy ....................................................... 857 

 

5. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a závěrečná doporučení 

Rozdíl mezi maximální stanovenou kapacitou území v roce 2035 (856 obyvatel) a maximálním 
uvažovaným potenciálním počtem obyvatel včetně 2 % urbanistické rezervy (857 obyvatel) činí 1 

obyvatele. Z toho vyplývá, že je v řešeném území navrženo dostatečné množství ploch pro bydlení.  

Navržené plochy 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. 

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 
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dopravy. 

Navržené řešení odpovídá významu a charakteru území (viz další text). 

4.1.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály 

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 II. třídy D49 v prostoru obce Martinice. Obec využívá část chybějící základní vybavenosti a 
vyšší občanskou 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. 

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 49 obcí 
z Olomouckého a Zlínského kraje. MAS má zpracovanou Strategii komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS – Partnerství Moštěnka na období 2021-2027. Strategickými cíli jsou: Investování do 

obcí pro zvýšení jejich vybavenosti a kvality života a spokojenosti místních obyvatel, zlepšení 
spolupráce v území MAS pro využití potenciálu regionu a jeho celkový rozvoj, zvýšení 
konkurenceschopnosti místních podniků, místní produkce k potravinové soběstačnosti a posílení 
zaměstnanosti v regionu a zvýšení kvality a ochrany životního prostředí a smysluplné využívání 
přírodních zdrojů pro jejich zachování dalším generacím 

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-

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, 
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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 vzájemných vztahů ÚP Žeranovice 
s územními plány sousedních obcí. 

Tab. B.15. Způsob zajištění návaznosti vzájemných vztahů ÚP Žeranovice s územními 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 II. třídy 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 zadání 

 Zadání změny územního plánu nebylo zpracováno, neboť v souladu s usnesením č. 11/11/2020, 

bod a) Zastupitelstva obce Žeranovice ze dne 18.08.2020, je změna č. 1 Územního plánu 
Žeranovice pořizována zkráceným způsobem, ve smyslu ust. § 55 odst. 3 a § 55a odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění (dále také jen „stavební zákon“).  

 

4.2.2. Ostatní doplňující údaje 

a) Odůvodnění způsobu zpracování 

1. Způsob zpracování textové části Odůvodnění 

 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 
výpočtech, či stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel – nezbytně nutné např. pro prokazování 
odůvodněnosti množství navržených ploch pro bydlení, které budou odnímány ze ZPF apod.).  
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2. Plochy s výměrou menší než 0,2 ha 

 S ohledem na velikost a charakter sídla, jeho urbanistickou strukturu, jsou v řešení vymezovány i 
plochy, které jsou menší než 0,2 ha. 

3. Forma grafického zpracování 

 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).  

 

b) Úprava dokumentace po veřejném projednání 

Ve smyslu výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Žeranovice a na 

základě stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování byly provedeny následující úpravy 

dokumentace. 

 Na základě požadavku DO byla vypuštěna změna L50 (na východním okraji obce byla část 
původní plochy DS měněna na plochu PV a byla aktualizována hranice zastavěného území) 

V návaznosti na tuto provedenou změnu byla upravena textová a grafická část dokumentace. 
 Z textové části výroku byly vypuštěny změny označené pořadovými čísly 95, 97 a 98. Změny 

původně označené pořadovými čísly 96, 99-102 byly označeny novými pořadovými čísly 95-99 a 

obdobným způsobem byla upravena i textová část odůvodnění změny . 
 Do textové části Odůvodnění byl doplněn popis průběhu a vyhodnocení etapy Řízení o územním 

plánu ve smyslu §§ 52 a 53 platného stavebního zákona – podrobně viz kapitola 1, podkapitola 1.3 
– oddíly 1.3.1, 1.3.2; kapitola 2, podkapitola 2.1 – oddíly 2.1.1, 2.1.2; podkapitola 2.4; kapitola 3, 

podkapitola 3.1 – oddíly 3.1.1, 3.1.4; podkapitola 3.3, podkapitola 3.4, podkapitola 3.5 – oddíly 

3.5.1, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.11, 3.5.12 a 3.5.13; kapitola 4, podkapitola 4.1 oddíly 4.1.2, 4.1.3, 
podkapitola 4.2 oddíly 4.2.2, 4.2.3; kapitola 5, podkapitola 5.1 a kapitola 6, podkapitola 6.1. 

 V kapitole 4, podkapitole 4.2, oddílu 4.2.2, písm. b) byla doplněna provedená úprava dokumentace 
po veřejném projednání. 

 V kapitole 4, podkapitole 4.2 oddílu 4.2.3 byl upravena text dle požadavku dotčeného orgánu. 
 

4.2.3. Požadavky ochrany a bezpečnosti státu 

 Na celém správním území obce Žeranovice je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP 
jev 119). Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  

 



ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERANOVICE – B.1. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – TEXTOVÁ ČÁST 

114 

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

Změnou č. 1 Územního plánu Žeranovice nejsou vymezeny žádné záležitosti nadmístního 
významu, ani nejsou zaváděny 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) 

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a 
vyhláškou č. 271/2019, o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, která 
v r. 2019 nahradila původní vyhlášku č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu a Metodický pokyn MŽP č.j. OOLP/1067/96. 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 změny č. 1 Územního plánu 
Žeranovice. 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 

Plochy s požadavkem na zábor ZPF, řešené touto změnou územního plánu, se nacházejí na země-

dělských půdách zařazených do BPEJ: 
 3.08.10 (II) 

21
, 3.08.50 (III), 3.10.00 (I)

 
3.10.10. (II), 3.14.00 (II), 3.58.00 (II), 3.59.00 (III), 6.14.10 

(II), 6.58.00 (II). 

Tab. B.16: Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek dotčených změnou č. 1 

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 

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 

 

                                                           
21

 V závorce za kódem BPEJ je vždy uvedena i třída ochrany ZPF dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany 
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b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond dle vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu 

1. Vyhodnocení dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 271/2019 Sb. 

 V řešení změny územního plánu pro veřejné projednání byla provedena úprava označení některých 
navrhovaných ploch. Označení ploch navržených v dosud platném územním plánu, které dosud 
nebyly realizovány (např. zastavěny), zůstává beze změny. Označení ploch navržených v dosud 

platném územním plánu, které již byly realizovány, bylo z územního plánu vypuštěno (např. plocha 
75). Označení ploch navržených v dosud platném územním plánu, které byly částečně realizovány, 

mají nové označení. Např. část původně navržené plochy individuálního bydlení (BI) 1 již není 
označena jako zbytková část návrhové plochy 1, ale vymezena jako nová návrhová plocha 85. 

Podrobný přehled všech navržených ploch (zastavitelných i ploch změn v krajině) je uveden výše 
v podkapitole 3.5. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení této textové části B.1. Odůvodnění 
územního plánu v tabulce B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 

ÚP Žeranovice.  

 

a) Obsahové náležitosti uvedené pod písmeny a) – g) 

1. Nově navržené plochy  

Tab. B.17: Přehled navržených ploch  

poř. 
č. 

Označení 
navržené 
plochy 

Současný stav dle platného 

ÚP Žeranovice 

Návrh nového využití 
(změna) Poznámka 

1 82 

Plochy přírodní (P) – návrh 

Plochy přírodní (P) – návrh 
Sloučení původně navržených 
ploch (P) 35, 63 a 67 do nově 
vymezené plochy 82 

Plochy přírodní (P) – návrh 

Plochy přírodní (P) – návrh 

2 83 

Plochy krajinné zeleně (K) – návrh 

Plochy krajinné zeleně (K) – návrh 
Sloučení původně navržených 
ploch (K) 42, 71 a 72 do nově 
vymezené plochy 83 

Plochy krajinné zeleně (K) – návrh 

Plochy krajinné zeleně (K) – návrh 

3 84 Plochy zemědělské (Z) – stav 
Plochy výroby a skladování (V) – 
návrh 

- 

4 85 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Část původní návrhové plochy (BI) 
1 

5 86 Plochy zemědělské (Z) – stav 
Plochy smíšené výrobní (SP) – 
návrh 

- 

6 87 
Plochy občanského vybavení – 
veřejná pohřebiště a související 
služby (OH) – návrh 

Plochy občanského vybavení – 
veřejná pohřebiště a související 
služby (OH) – návrh 

Část původní návrhové plochy 
(OH) 16 

7 89 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Část původní návrhové plochy (BI) 
3 

8 90 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Část původní návrhové plochy (BI) 
3 

9 91 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Část původní návrhové plochy (BI) 
5 

10 92 

Plochy zemědělské (Z) – stav 
Plochy občanského vybavení – 
tělovýchova a sport (OS) – návrh 

- Plochy smíšené nezastavěného 
území (S*) – stav 

11 93 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Část původní návrhové plochy (BI) 
4 

12 94 

Plochy zemědělské (Z) – stav 
Plochy technické infrastruktury – 
nakládání s odpady (TO.1) – návrh 

Část původní návrhové plochy 
(TO.1) 15 Plochy technické infrastruktury – 

nakládání s odpady (TO.1) – návrh 

13 95 Plochy individuálního bydlení (BI) – Plochy individuálního bydlení (BI) – Část původní návrhové plochy (BI) 
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poř. 
č. 

Označení 
navržené 
plochy 

Současný stav dle platného 

ÚP Žeranovice 

Návrh nového využití 
(změna) Poznámka 

návrh návrh 8 

14 96 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Část původní návrhové plochy (BI) 
8 

15 97 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Část původní návrhové plochy (BI) 
7 

16 98 
Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 
návrh 

Část původní návrhové plochy (BI) 
7 

 

V následujícím textu je uveden stručný popis všech navržených ploch. Jejich přesnou lokalizaci, 
tvar, vymezení, omezení a limitování lze dohledat zejména v hlavním22

 a koordinačním výkresu23
. 

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) součástí.  

Plocha přírodní (P) 82 

 Na severním okraji řešeného území je navržena plocha přírodní (P) 82, která je určena pro realizaci 
lokálního biocentra (LBC) Pod kopcem. Jedná se o scelení původně navržených ploch přírodních 
(P) 35, 63 a 67 do jedné ucelené plochy. Návrhem plochy (P) 82 nedochází k novému požadavku 
na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedené dílčí plochy 35, 63 a 67 již byly 

bilancovány (a jejich zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také výše 
tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice. 

Plocha krajinné zeleně (K) 83 

 Na severním okraji řešeného území je navržena plocha krajinné zeleně (K) 83, která je určena pro 
realizaci dílčího segmentu regionálního biokoridoru RK 1582. Jedná se o scelení původně 
navržených ploch krajinné zeleně (K) 42, 71 a 72 do jedné ucelené plochy. Návrhem plochy (K) 83 

nedochází k novému požadavku na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedené dílčí 
plochy 42, 71 a 72 již byly bilancovány (a jejich zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – 

podrobně viz také výše tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou 
č. 1 ÚP Žeranovice. 

Plocha výroby a skladování (V) 84 

 Navržená plocha výroby a skladování (V) 84 leží v izolované poloze západně od obce Žeranovice, 
od osady Bednárňa a jihovýchodně od samoty Větřák. Plocha je nyní využívána jako velkovýrobně 
obhospodařovaný zemědělský půdní fond na půdách zařazených do II. třídy přednosti v ochraně 
půd. Navrženým řešením dojde ke zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního 
fondu, a částečnému ztížení jeho obhospodařování, nedojde však k žádnému významnějšímu 
snížení prostupnosti krajiny. Zajištění dopravní obsluhy bude řešeno z navržené plochy dopravní 
infrastruktury (D) 81. Změna funkčního využití vychází z požadavku vlastníka pozemku. Důvodem 
změny je přesun stávající podnikatelské činnosti (kovářské výroby a chovu dobytka) mimo 
zastavěnou část obce a tím i snížení hlukové a hygienické zátěže uvnitř obytné zástavby. Cílem je 
vybudování kovářské dílny, včetně skladů a strojní výroby a dále zbudování zemědělského areálu s 
možností chovu dobytka, skladování obilovin, garáží, kanceláří, bytu správce, bourárny a mini 
jatek. Vlastník pozemku, na němž je navržena plocha 84, dlouhodobě prověřoval i další možnosti 
umístění svého výrobního areálu v jiných lokalitách, zejména v návaznosti na stávající výrobní 
areál bývalého JZD na severním okraji obce, v návaznosti na stávající areál smíšené výroby na 
západním okraji obce i na jižním okraji obce v poloze jižně od stávajícího sportovního areálu. 

                                                           
22

 Výkres: A.2.2 Hlavní výkres grafické části Územního plánu.  
23

 Výkres: B.2.2 Koordinační výkres grafické části Odůvodnění územního plánu.  
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Vzhledem k absolutní majetkoprávní nedostupnosti pozemků v uvedených lokalitách, neochotě 
jejich vlastníků k prodeji či výměně za jiné pozemky vlastněné navrhovatelem změny, nebylo 

možno plochu pro požadovaný záměr navrhnout v jiné lokalitě. Jedná se o řešení obtížné existenční 
situace, protože další stabilizace stávající podnikatelské výrobní činnosti v zastavěné části obce je 
ze shora uvedených důvodů dlouhodobě neudržitelná a jakákoliv modernizace nebo rozšiřování 
stávající provozovny je nemožná.  

Plocha individuálního bydlení (BI) 85  

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 85 leží na severním okraji obce, vně zastavěného 
území, na něž bezprostředně navazuje. Jedná se o zbytkovou plochu původně navržené plochy 
individuálního bydlení (BI) 1, která již byla částečně realizována. Návrhem plochy 85 nedochází 
k novému požadavku na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 
1 již byla bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také 
výše tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP 
Žeranovice. 

Plocha smíšená výrobní (SP) 86 

 Navržená plocha smíšená výrobní (SP) 86 leží na západním okraji obce, vně zastavěného území, 
k němuž se ale na severu bezprostředně přimyká. Plocha 86 navazuje na stávající areál smíšené 
výroby a je nyní využívána jako malovýrobně obhospodařovaný zemědělský půdní fond. Plocha 86 

se nachází na půdách zařazených do II. třídy přednosti v ochraně půd. Navrženým řešením nedojde 
ke zmenšení ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, ztížení jeho obhospodařování 
ani ke snížení prostupnosti krajiny. Změna funkčního využití vychází z požadavku vlastníka 
stávajícího areálu smíšené výroby. Cílem je rozšíření zpevněných ploch s možností oplocení, neboť 
stávající výrobní areál je velmi intenzivně využíván a navržená plocha by měla sloužit pro 
odstavování stavebních strojů a automobilové techniky. Vzhledem k umístění plochy, provozním 
vazbám na stávající areál, přiléhajícímu veřejnému prostranství a skutečnosti, že změna vychází 
z požadavku vlastníka pozemků, není možno navrhnout jiné řešení.  

Plocha občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 87  

 Ve střední části obce je uvnitř zastavěného území navržena plocha občanského vybavení – veřejná 
pohřebiště a související služby (OH) 87. Plocha je určena pro dobudování zázemí stávajícího 
hřbitova. Jedná se o zbytkovou plochu původně navržené plochy občanského vybavení – veřejná 
pohřebiště a související služby (OH) 16, která již byla částečně realizována. Návrhem plochy 87 

nedochází k novému požadavku na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená 
navržená plocha 16 již byla bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – 

podrobně viz také výše tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou 
č. 1 ÚP Žeranovice. 

Plocha individuálního bydlení (BI) 89, plocha individuálního bydlení (BI) 90 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 89 a 90 leží na severovýchodním okraji obce, 

z převážné části vně zastavěného území, na něž ale obě plochy bezprostředně navazují. Jedná se o 

zbytkové, prostorově vzájemně nespojité, plochy původně navržené plochy individuálního bydlení 
(BI) 3, která již byla částečně realizována. Návrhem ploch 89 a 90 nedochází k novému požadavku 
na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 3 již byla bilancována 
(a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také výše tabulka B.1. 

Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice. 

Plocha individuálního bydlení (BI) 91  

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 91 leží na jižním okraji obce, vně zastavěného území, 
na něž bezprostředně navazuje. Jedná se o zbytkovou plochu původně navržené plochy 
individuálního bydlení (BI) 5, která již byla částečně realizována. Návrhem plochy 91 nedochází 
k novému požadavku na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 

5 již byla bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také 
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výše tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP 
Žeranovice. 

Plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 92 

 Navržená plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 92 leží v izolované poloze jižně 
od obce Žeranovice a na východě navazuje na stávající nově vybudovaný areál Mysliveckého 
sdružení Žeranovice z. s. Plocha je nyní využívána částečně jako provizorní cvičná střelnice pro 
členy mysliveckého sdružení, částečně jako malovýrobně obhospodařovaný zemědělský půdní fond 

a krajinná zeleň užívané mysliveckým sdružením. Plocha 92 se nachází na půdách zařazených do 
II. a III. třídy přednosti v ochraně půd. Navrženým řešením nedojde ke zmenšení ploch 
velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, ztížení jeho obhospodařování ani ke snížení 
prostupnosti krajiny. Změna funkčního využití vychází z požadavku Mysliveckého sdružení 
Žeranovice z. s. Cílem je vybudování areálu brokové střelnice v předepsaných parametrech včetně 
potřebného souvisejícího zázemí. Vzhledem k umístění plochy, provozním vazbám na stávající 
areál, přiléhající zpevněné účelové komunikaci a skutečnosti, že změna vychází z požadavku 
vlastníka pozemků, není možno navrhnout jiné řešení. Kromě výstavby technického zázemí se 
nepředpokládá žádné další zastavování navržené plochy 92. Velikost plochy je dána specifičností 
záměru a technickými požadavky na provoz střelnice.  

Plocha individuálního bydlení (BI) 93  

 Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 93 leží na jihovýchodním okraji obce, vně 
zastavěného území, na něž bezprostředně navazuje. Jedná se o zbytkovou plochu původně navržené 
plochy individuálního bydlení (BI) 4, která již byla částečně realizována. Návrhem plochy 93 

nedochází k novému požadavku na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená 
navržená plocha 4 již byla bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – 

podrobně viz také výše tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou 
č. 1 ÚP Žeranovice. 

Plocha technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 94  

 Navržená plocha technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 94 leží jihozápadně od obce 

vně zastavěného území v sousedství stávající čistírny odpadních vod a je určená pro vybudování 
sběrného dvora. Jedná se o modifikovanou (plošně částečně jinak vymezenou) plochu původně 
navržené plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 15 přizpůsobenou 
rozpracované pozemkové úpravě. Návrhem plochy 94 nedochází k vyššímu požadavku na zábor 
zemědělského půdního fondu, neboť výměra původně navržené plochy 15 činila 0,0968 ha, výměra 
navržené plochy 94 činí 0,0958 ha, tj. o 0,001 ha méně. Výše uvedená navržená plocha 15 navíc již 
byla bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také výše 
tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice. 

Plocha individuálního bydlení (BI) 95, plocha individuálního bydlení (BI) 96 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 95 a 96 leží na jihozápadním okraji obce, z převážné 
části vně zastavěného území, na něž ale obě plochy bezprostředně navazují. Jedná se o zbytkové, 
prostorově vzájemně nespojité, plochy původně navržené plochy individuálního bydlení (BI) 8, 

která již byla částečně realizována. Návrhem ploch 95 a 96 nedochází k novému požadavku na 

zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 8 již byla bilancována (a 
její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také výše tabulka B.1. 

Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice. 

Plocha individuálního bydlení (BI) 97, plocha individuálního bydlení (BI) 98 

 Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 97 a 98 leží na jihozápadním okraji obce, z převážné 
části vně zastavěného území, na něž ale obě plochy bezprostředně navazují. Jedná se o zbytkové, 
prostorově vzájemně nespojité, plochy původně navržené plochy individuálního bydlení (BI) 7, 

která již byla částečně realizována. Návrhem ploch 97 a 98 nedochází k novému požadavku na 
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zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 7 již byla bilancována (a 
její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu – podrobně viz také výše tabulka B.1. 

Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP Žeranovice. 
 

2. Nově vymezené koridory  

 Změnou územního plánu nejsou vymezeny žádné koridory. 

 

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 vyhlášky č. 271/2019 Sb. se údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) 
až g) se předkládají formou tabulky uvedené v příloze k této vyhlášce jako tabulka 2 (viz níže).  

Tab. B.18: Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu změny územního plánu 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití Souhrn výměry 
záboru (ha) 24 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha)25 

I. II. III. IV. V. 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

84 Plochy výroby a skladování (V) 0,4007 0,0000 0,4007 0,0000 0,0000 0,0000 

85 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,4073 0,0000 0,4073 0,0000 0,0000 0,0000 

86 Plochy smíšené výrobní (SP) 0,0489 0,0000 0,0489 0,0000 0,0000 0,0000 

87 
Plochy občanského vybavení – 
veřejná pohřebiště a související 
služby (OH) 

0,1494 0,0000 0,0737 0,0757 0,0000 0,0000 

89 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,7597 0,0000 0,7597 0,0000 0,0000 0,0000 

90 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,1299 0,0000 0,1299 0,0000 0,0000 0,0000 

91 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,0797 0,0000 0,0797 0,0000 0,0000 0,0000 

92 
Plochy občanského vybavení – 
tělovýchova a sport (OS) 1,0826 0,0000 0,3311 0,7515 0,0000 0,0000 

93 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,1433 0,0000 0,1433 0,0000 0,0000 0,0000 

94 
Plochy technické infrastruktury – 
nakládání s odpady (TO.1) 0,0958 0,0000 0,0102 0,0856 0,0000 0,0000 

95 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,4265 0,0000 0,1512 0,2753 0,0000 0,0000 

96 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,1929 0,0000 0,0230 0,1700 0,0000 0,0000 

97 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,5506 0,0000 0,0313 0,5192 0,0000 0,0000 

98 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,1532 0,0000 0,0152 0,1380 0,0000 0,0000 

 Dílčí součet 4,6205 0,0000 2,6052 2,0153 0,0000 0,0000 

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY 

82 Plochy přírodní (P) 3,1853 0,2850 2,9003 0,0000 0,0000 0,0000 

83 Plochy krajinné zeleně (K) 3,5575 0,0000 3,5575 0,0000 0,0000 0,0000 

 Dílčí součet 6,7428 0,2850 6,4578 0,0000 0,0000 0,0000 

KORIDORY 

- - - - - - - - 

 Dílčí součet - - - - - - 

 CELKOVÝ SOUČET 11,3633 0,2850 9,0630 2,0153 0,0000 0,0000 

 

                                                           
24 Jedná se pouze o celkovou výměru pozemků, které jsou zemědělským půdním fondem. Do této výměry nejsou započítány ostatní, stavební 

nebo lesní pozemky. 
25 V případě, že je na ploše nebo koridoru evidováno více tříd ochrany, odhad záboru se uvede pro každou třídu zvlášť 
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Tab. B.18: Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu změny územního plánu – pokr. 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené využití 

odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace 
o existenci 

závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace o exi-
stenci staveb k 

ochraně pozemku 
před erozní 

činností vody 

Informace 
podle ustano-
vení § 3 odst. 

1 písm. g) 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

84 Plochy výroby a skladování (V) 0,0000 - - - - 

85 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,0000 - - - - 

86 Plochy smíšené výrobní (SP) 0,0000 - - - - 

87 
Plochy občanského vybavení – 
veřejná pohřebiště a související 
služby (OH) 

0,0000 - - - - 

89 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,0000 - - - - 

90 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,0000 - - - - 

91 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,0000 - - - - 

92 
Plochy občanského vybavení – 
tělovýchova a sport (OS) 

0,0000 - A - - 

93 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,0000 - - - - 

94 
Plochy technické infrastruktury – 
nakládání s odpady (TO.1) 0,0000 - A - - 

95 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,0000 - A - - 

96 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,0000 - A - - 

97 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,0000 - A - - 

98 Plochy individuálního bydlení (BI) 0,0000 - A - - 

 Dílčí součet 0,0000 - - - - 

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY 

30 Plochy přírodní (P) 0,0000 - - - - 

33 Plochy krajinné zeleně (K) 0,0000 - - - - 

 Dílčí součet 0,0000 - - --  

KORIDORY 

- - - - - - - 

 Dílčí součet      

Σ  Celkový součet 0,0000 - - - - 

 

b) Obsahové náležitosti uvedené pod písmeny h) a i) 

h) Údaje o dotčení sítě účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků a sítě polních cest navrhovaným řešením 

 Navrhovaným řešením změny územního plánu nedojde k dotčení sítě účelových komunikací 
sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků ani k dotčení sítě polních cest.  

 

i)  Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější podle § 5 odst. 1 zákona 

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-
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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“. 

Navržené řešení vychází také z ustanovení § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), kterými jsou nastaveny cíle územního plánování. 

 Navržené řešení změny č. 1 ÚP Žeranovice vytváří v souladu s výše uvedenými předpisy 
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. Udržitelný rozvoj území je tedy nutné brát rovněž jako zákonem chráněný obecný zájem. 
Návrh změny územního plánu řeší dané území soustavně a komplexně, ve všech oblastech s cílem 
dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Nemůže 
tedy upřednostňovat jednotlivé předměty veřejného zájmu, ale musí se zabývat všemi rovnocenně a 
zájmy musí být vyvážené. 

 Podrobné odůvodnění navrženého řešení je uvedeno v předcházejícím pododdílu a) Obsahové 

náležitosti uvedené pod písmeny a) – g) (viz výše). 

 Změna územního plánu navrhuje řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních chráněných 
obecných zájmů nejvyváženější a tedy nejvýhodnější (viz text výše). Řešení změny ÚP tedy 
naplňuje požadavky zákona o ochraně ZPF a stavebního zákona. 

 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, 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). 
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 
platným územním plánem vytvářeny podmínky pro zlepšení současného, dlouhodobě neudrži-
telného 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 
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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 Standardů 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. Změnou územního plánu není nijak dotčena koncepce 
navržená v platném územním plánu. 

 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, změnou územního plánu 

nejsou navrženy žádné takové směrové a liniové stavby, které by zásadně ztěžovaly 
obhospodařování zemědělského půdního fondu. Rozhodování v území bude i nadále prováděno na 
základě podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím, které jsou uvedeny ve výrokové části 
územního plánu, tj. v kapitole 6 textové části A.1. Územní plán. 

 Požadavky uvedené pod písm. d) citovaného paragrafu 4 nejsou předmětem řešení územního plánu 

ani jeho změny.  

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že by realizací navržených ploch mělo dojít k záboru vysoko-

bonitního zemědělského půdního fondu zařazeného do II. třídy přednosti v ochraně půd o celkové 
výměře 2,6052 ha. Vzhledem k tomu, že navržené plochy 85, 87, 89-91, 93-98 jsou zbytkovými 
plochami částečně realizovaných nebo již bilancovaných návrhových ploch v platném územním 
plánu a jejich zábor již byl odsouhlasen v rámci zpracování platného územního plánu (podrobně viz 
také výše tabulka B.1. Srovnávací tabulka všech navržených ploch řešených změnou č. 1 ÚP 
Žeranovice), u těchto ploch nedojde k novým požadavkům na zábor zemědělského půdního fondu. 
Nové požadavky na zábor zemědělského půdního fondu vznikají pouze u nově navržených ploch 
84, 86 a 92, přičemž zábor půdního fondu zařazeného do II. třídy přednosti v ochraně půd činí u 
těchto tří ploch celkem 0,7807 ha. Podrobné odůvodnění navržených zastavitelných ploch 84, 86 a 
92 je uvedeno v předcházejícím textu.  

 Plochy 82 a 83 určené k realizaci prvků ÚSES jsou pouze zpřesněním koncepce platného územního 
plánu a již byly předmětem stávajícího řešení. Změnou územního plánu došlo pouze k formální 
úpravě jejich vymezení a změně označení. 

Tab. B.19: Vyhodnocení způsobu dotčení ZPF návrhem jednotlivých ploch  

Číslo 
plochy 

Druh/účel navržené 
plochy s rozdílným 
způsobem využití 

Index 
plochy 

Na navrženou 
plochu bez-
prostředně 

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 

zemědělskýc
h účelových 
komunikací 

Lze zvolit jiné 
řešení s ohle-

dem na 
organizaci a 
požadavky 
záboru ZPF 

   Ano / Ne / Částečně 

82 Plochy přírodní P A N N N N N 

83 
Plochy krajinné 
zeleně 

K A N N N N N 

84 
Plochy výroby a 
skladování V A N N N N N 

85 
Plochy individuálního 
bydlení BI A N N N N N 

86 
Plochy smíšené 
výrobní SP A N N N N N 

87 

Plochy občanského 
vybavení – veřejná 
pohřebiště a 
související služby 

OH N N N N N N 
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Číslo 
plochy 

Druh/účel navržené 
plochy s rozdílným 
způsobem využití 

Index 
plochy 

Na navrženou 
plochu bez-
prostředně 

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 

zemědělskýc
h účelových 
komunikací 

Lze zvolit jiné 
řešení s ohle-

dem na 
organizaci a 
požadavky 
záboru ZPF 

89 
Plochy individuálního 
bydlení BI N N N N N N 

90 
Plochy individuálního 
bydlení BI N N N N N N 

91 
Plochy individuálního 
bydlení BI A N N N N N 

92 
Plochy občanského 
vybavení – 
tělovýchova a sport 

OS A N N N N N 

93 
Plochy individuálního 
bydlení BI N N N N N N 

94 
Plochy technické 
infrastruktury – na-
kládání s odpady 

TO.1 A N N N N N 

95 
Plochy individuálního 
bydlení  BI N N N N N N 

96 
Plochy individuálního 
bydlení  BI N N N N N N 

97 
Plochy individuálního 
bydlení  BI N N N N N N 

98 
Plochy individuálního 
bydlení  BI N N N N N N 

 

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

Změna č. 1 ÚP Žeranovice nevyvolává žádné požadavky na zábor pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. 

 

5. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

5.1. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu 

 V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky. 

 

6. Vyhodnocení připomínek 

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

 Vyhodnocení připomínek k návrhu změny územního plánu uplatněných v rámci veřejného projed-

nání návrhu změny územního plánu je uvedeno v samostatné příloze B.1. Odůvodnění územního 
plánu – Přílohy C, D, E v části E. Vyhodnocení připomínek. 
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7. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu 
výkresů k němu připojené grafické části 

7.1. Textová část 

 Textová část Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Žeranovice obsahuje celkem 124 stran. 

 Přílohy C, D, E k textové části Odůvodnění obsahují celkem 13 stran. 

7.2. Grafická část 

 Grafická část Odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Žeranovice obsahuje celkem 6 výkresů a 1 

kartogram. 

Tab. B.20: Obsah grafické části Odůvodnění změny územního plánu 

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 B.2.1 Výkres širších vztahů 1 : 100 000 

2 B.2.2 Koordinační výkres 1 : 5 000 

3 B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

4 B.2.4 Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, spoje 1 : 5 000 

5 B.2.5 Technická infrastruktura – vodní hospodářství 1 : 5 000 

6 B.2.6 Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 

7 K1 Schéma vymezení krajinných zón - 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU – PŘÍLOHY 

_________________________________________________________________________________ 

 

PŘÍLOHA C – Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů 

C.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu změny územního 
plánu uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny 
územního plánu 

a) Městský úřad Holešov, Odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 17 Holešov 

(stanovisko ze dne 10.02.2022, č.j. HOL-619/2022/T/IVD) 

Koordinované stanovisko 

Městský úřad Holešov jako příslušný orgán státní správy v rámci výkonu přenesené působnosti 
podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obdržel podle § 4 odst. 

7 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném 
znění, dne 06.01.2022 pod č. j. HOL-589/2022/UPA/PK od pořizovatele Městského úřadu Holešov, 
útvaru územního plánování pozvání k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Žeranovice. 

Dotčené orgány mohou dle ustanovení § 55 odst. 1 za použití § 47 odst. 2 stavebního zákona 

uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah Zprávy vyplývající z 

právních předpisů a územně plánovacích podkladů. Předloženou projektovou dokumentaci 
vypracoval: IČO: 14639351, Ing. Arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, 760 01 Zlín, číslo zakázky 
17/2020, z 11/2021. Projektová dokumentace řeší veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Žeranovice https://www.holesov.cz/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana. Městský 
úřad Holešov jako dotčený orgán státní správy podle zvláštních právních předpisů, po prostudování a 
zhodnocení předložených podkladů vydává toto koordinované stanovisko zahrnující jednotlivá 
stanoviska k ochraně veřejných zájmů podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů. 

1. Vodohospodářské zájmy 

 Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad jako příslušný správní orgán 

podle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, z hlediska veřejných 

zájmů na úseku vodoprávního úřadu, jejichž ochrana je v působnosti zdejšího městského úřadu 

vydává souhlasné stanovisko – k předloženému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice, na 
pozemcích v k. ú. Žeranovice. 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. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

2. Speciální stavební úřad 

 Městský úřad Holešov, Odbor investic, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad (dále 
jen speciální stavební úřad) podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále 
jen správní řád), v platném znění, § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění a § 16 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích (dále jen zákon o pozemních komunikacích), v platném znění, vydává 
podle § 149 odst. 1 správního řádu souhlasné stanovisko – k předloženému návrhu Změny č. 1 

https://www.holesov.cz/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana
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Územního plánu Žeranovice, na pozemcích v k. ú. Žeranovice. 

Odůvodnění: Speciální stavební úřad posoudil předloženou žádost. K žádosti byla doložena 
projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, 760 01 
Zlín, stupni dokumentace k veřejnému projednání, číslo zakázky 17/2020, z 11/2021. Speciální 
stavební úřad souhlasí s řešením v projektové dokumentaci „Změna č.1 ÚP Žeranovice. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

3. Ochrana přírody a krajiny 

 Městský úřad Holešov, odbor 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 – k předloženému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice, na 
pozemcích v k. ú. Žeranovice. 

Návrh územního plánu respektuje zájmy ochrany přírody. Rozšíření ploch OS (č.92) na úkor ploch 

Z nemůže mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 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. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

4. Silniční správní úřad 

 Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní, oddělení dopravních agend, jako příslušný orgán 
státní správy na úseku dopravy - silniční úřad, podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění vydává následující souhlasné stanovisko: k 

předloženému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice, na pozemcích v k. ú. Žeranovice.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

 Upozorňujeme, že v návrhu změny plochy L50 z plochy DS na plochu PV se nachází silnice III. 
třídy. Proto požadujeme zachování zmíněné plochy L50 v ploše DS. K další části předloženého 
návrhu nemáme připomínky.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

5. Ochrana lesního půdního fondu a hospodaření v lesích 

 Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy podle § 48 

odst. 2b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), v platném znění, vydává následující 
stanovisko: k předloženému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice, na pozemcích v k. ú. 
Žeranovice nemáme připomínky.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

6. Ochrana státní památkové péče 

 Městský úřad Holešov, odbor 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 vydává následující stanovisko: k předloženému 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice, na pozemcích v k. ú. Žeranovice nemáme 
připomínky. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

6. Odpadové hospodářství 

 Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy podle § 146 
odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech sděluje, že k předloženému návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Žeranovice, na pozemcích v k. ú. Žeranovice nemáme připomínky. 
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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 veřejnému projednání návrhu Změny 
č. 1 Územního plánu Žeranovice. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

b) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 
600, 760 01 Zlín 

(stanovisko ze dne 28.01.2022, č.j. KHSZL 00398/2022) 

Stanovisko k návrhu změny č. 1 Územního plánu Žeranovice pro veřejné projednání  

Stanovisko 

Dne 6. 1. 2022 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno 
oznámení od Městského úřadu Holešov, Útvaru územního plánování, Masarykova 628, 769 17 
Holešov, č.j.: HOL- 589/2022/UPA/PK, ze dne 6. 1. 2022, o konání veřejného projednání návrhu 
změny č. 1 Územního plánu Žeranovice.  

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví k vydání stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech 
upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany 
veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila návrh Změny č. 1 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 změny č. 1 Územního plánu Žeranovice pro veřejné projednání se souhlasí. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

Odůvodnění 

Předmětem projednávané změny č. 1 ÚP Žeranovice je 75 změn. V řešení změny územního plánu 
pro veřejné projednání byla provedena úprava označení některých navrhovaných ploch. Označení 
ploch navržených v dosud platném územním plánu, které dosud nebyly realizovány (např. zastavěny), 
zůstává beze změny. Označení ploch navržených v dosud platném územním plánu, které již byly 
realizovány, bylo z územního plánu vypuštěno. Plochy navržené v dosud platném územním plánu, 
které byly částečně realizovány, mají nové označení. 

Tab. č.1 : Přehled nově navržených zastavitelných ploch v ÚP Žeranovice a změn funkčního využití 
stávajících ploch 

Lokalita změny Popis změny 

L25 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 1 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 85 

L30 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 84 

(+ stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu V č.84) 

L34 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 86 

(+ stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu SP č.86) 
L42 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 3 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 90 

L44 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 3 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 89 
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Lokalita změny Popis změny 

L48 
část návrhové zastavitelné plochy OH č. 16 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OH č. 87 

(+ vypuštění plochy přestavby P1, nově vymezená plocha přestavby P2) 
L54 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 4 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 93 

L56 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 92 

(+ stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OS č. 92) 

L57 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 92 

(+ stav S* se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OS č. 92) 

L59 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 92 

(+ stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu OS č. 92) 
L61 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 5 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 91 

L63 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 98 

L65 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 7 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 97 

L66 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 8 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 96 

L69 část návrhové zastavitelné plochy BI č. 8 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu BI č. 95 

L71 část návrhové zastavitelné plochy TO.1 č. 15 se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TO.1 č. 94 

L72 
nově vymezená návrhová zastavitelná plocha č. 94 

(+ stav Z se mění na návrhovou zastavitelnou plochu TO.1 č. 94) 
 

Navrženou změnou nedochází ke změně základní koncepce rozvoje území, stanovené v platném 

územním plánu. Návrh změny č. 1 územního plánu Žeranovice není v rozporu s požadavky zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

 

c) Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 

Zlín 

(stanovisko ze dne 16.02.2022; Č. j.: KUZL 14406/2022) 

Koordinované stanovisko  

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený 
orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) 
zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě pozvání k 
veřejnému projednání návrhu změny č. 1 ÚP 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:  

Žadatel: Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebnímu řádu, Útvar územního 
plánování  

Charakteristika návrhu zm. č.1 ÚP Žeranovice  

Plochy individuálního bydlení BI- 85,89,90,91, 93, 95, 96, 97,98  

Plocha výroby a skladování V- 84  

Plocha občanského vybavení veřejná pohřebiště a související služby OH – 87  

Plochy smíšené výrobní SP -86  

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OS – 92  

Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady TO.1 – 94  

Plochy přírodní P -82  
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Plochy krajinné zeleně K – 83  

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 změny č. 1 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.  

Odůvodnění 

Dne 6. 1. 2022 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 návrhu zm.č. 1 Územního plánu Žeranovice. 

Předmětná změna projednává následující zastavitelné plochy: 

Plocha přírodní (P) 82 – na severním okraji řešeného území je navržena plocha přírodní (P) 82, 
která je určena pro realizaci lokálního biocentra (LBC) Pod kopcem. Jedná se o scelení původně 
navržených ploch přírodních (P) 35, 63 a 67 do jedné ucelené plochy. Návrhem plochy (P) 82 

nedochází k novému požadavku na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedené dílčí 
plochy 35, 63 a 67 již byly bilancovány (a jejich zábor odsouhlasen) v platném územním plánu 
Žeranovice.  

Plocha krajinné zeleně (K) 83 - na severním okraji řešeného území je navržena plocha krajinné 
zeleně (K) 83, která je určena pro realizaci dílčího segmentu regionálního biokoridoru RK 1582. Jedná 
se o scelení původně navržených ploch krajinné zeleně (K) 42, 71 a 72 do jedné ucelené plochy. 
Návrhem plochy (K) 83 nedochází k novému požadavku na zábor zemědělského půdního fondu, 
neboť výše uvedené dílčí plochy 42, 71 a 72 již byly bilancovány (a jejich zábor odsouhlasen) v 
platném územním plánu Žeranovice.  

Plocha výroby a skladování (V) 84 leží v izolované poloze západně od obce Žeranovice, od osady 
Bednárňa a jihovýchodně od samoty Větřák. Plocha je nyní využívána jako velkovýrobně 
obhospodařovaný zemědělský půdní fond na půdách zařazených dle kódu BPEJ do II. třídy ochrany 
ZPF. Navrženým řešením dojde ke zmenšení velkovýrobně obhospodařovaného půdního bloku, 
nedojde k významnějšímu snížení propustnosti krajiny. Důvodem změny je přesun stávající 
podnikatelské činnosti (kovářské výroby a chovu dobytka) mimo zastavěnou část obce a tím i snížení 
hlukové a hygienické zátěže uvnitř obytné zástavby. Cílem je vybudování kovářské dílny, včetně 
skladů a strojní výroby a dále zbudování zemědělského areálu s možností chovu dobytka, skladování 
obilovin, garáží, kanceláří, bytu správce, bourárny a mini jatek. Vlastník pozemku, na němž je 
navržena plocha 84, dlouhodobě prověřoval i další možnosti umístění svého výrobního areálu v jiných 
lokalitách, zejména v návaznosti na stávající výrobní areál bývalého JZD na severním okraji obce, v 
návaznosti na stávající areál smíšené výroby na západním okraji obce i na jižním okraji obce v poloze 
jižně od stávajícího sportovního areálu. Vzhledem k absolutní majetkoprávní nedostupnosti pozemků 
v uvedených lokalitách, neochotě jejich vlastníků k prodeji či výměně za jiné pozemky vlastněné 
navrhovatelem změny, nebylo možno plochu pro požadovaný záměr navrhnout v jiné lokalitě. Jedná 
se o řešení obtížné existenční situace, protože další stabilizace stávající podnikatelské výrobní činnosti 
v zastavěné části obce je ze shora uvedených důvodů dlouhodobě neudržitelná a jakákoliv 
modernizace nebo rozšiřování stávající provozovny je nemožná. Zajištění dopravní obsluhy bude 
řešeno z navržené plochy dopravní infrastruktury (D) 81. 

Z dokumentace odůvodnění změny č. 1 ÚP Žeranovice – textová část, kterou vypracoval Ing. arch. 
Vladimír Dujka, sídlem Kamenná 3858 Zlín, vyplývá ze str. č. 118 tabulkové části, že navrženou 
plochou výroby V 84 nedojde k narušení organizace ZPF, nedojde ke ztížení obhospodařování 
navazujících ploch, nedojde k narušení hydrologických a odtokových poměrů, nedojde k narušení sítě 
zemědělských účelových komunikací a nelze zvolit jiné řešení s ohledem na organizaci a požadavky 
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záboru ZPF. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický druh výroby (kovářská činnost) s vazbou na 
zemědělskou činnost (chov dobytka), orgán ochrany ZPF souhlasí s návrhem této plochy.  

Plocha individuálního bydlení (BI) 85  

Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 85 leží na severním okraji obce, vně zastavěného 
území, na něž bezprostředně navazuje. Jedná se o zbytkovou plochu původně navržené plochy 
individuálního bydlení (BI) 1, která již byla částečně realizována. Návrhem plochy 85 nedochází k 
novému požadavku na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 1 již 
byla bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu Žeranovice.  

Plocha smíšená výrobní (SP) 86  

Navržená plocha smíšená výrobní (SP) 86 leží na západním okraji obce, vně zastavěného území, k 
němuž se ale na severu bezprostředně přimyká. Plocha 86 navazuje na stávající areál smíšené výroby a 
je nyní využívána jako malovýrobně obhospodařovaný zemědělský půdní fond. Plocha 86 se nachází 
na půdách zařazených do II. třídy přednosti v ochraně půd. Navrženým řešením nedojde ke zmenšení 
ploch velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu, ztížení jeho obhospodařování ani ke snížení 
prostupnosti krajiny. Změna funkčního využití vychází z požadavku vlastníka stávajícího areálu 
smíšené výroby. Cílem je rozšíření zpevněných ploch s možností oplocení, neboť stávající výrobní 
areál je velmi intenzivně využíván a navržená plocha by měla sloužit pro odstavování stavebních 
strojů a automobilové techniky. Vzhledem k umístění plochy, provozním vazbám na stávající areál, 
přiléhajícímu veřejnému prostranství a skutečnosti, že změna vychází z požadavku vlastníka pozemků, 
není možno navrhnout jiné řešení.  

Plocha občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH) 87  

Ve střední části obce je uvnitř zastavěného území navržena plocha občanského vybavení – veřejná 
pohřebiště a související služby (OH) 87. Plocha je určena pro dobudování zázemí stávajícího hřbitova. 
Jedná se o zbytkovou plochu původně navržené plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a 
související služby (OH) 16, která již byla částečně realizována. Návrhem plochy 87 nedochází k 
novému požadavku na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 16 
již byla bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu Žeranovice.  

Plocha individuálního bydlení (BI) 89, 90  

Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 89 a 90 leží na severovýchodním okraji obce, z 
převážné části vně zastavěného území, na něž ale obě plochy bezprostředně navazují. Jedná se o 
zbytkové, prostorově vzájemně nespojité, plochy původně navržené plochy individuálního bydlení 
(BI) 3, která již byla částečně realizována. Návrhem ploch 89 a 90 nedochází k novému požadavku na 
zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 3 již byla bilancována (a její 
zábor odsouhlasen) v platném ÚP Žeranovice.  

Plocha individuálního bydlení (BI) 91  

Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 91 leží na jižním okraji obce, vně zastavěného území, 
na něž bezprostředně navazuje. Jedná se o zbytkovou plochu původně navržené plochy individuálního 
bydlení (BI) 5, která již byla částečně realizována. Návrhem plochy 91 nedochází k novému 
požadavku na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 5 již byla 
bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu Žeranovice.  

Plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 92  

Navržená plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS) 92 leží v izolované poloze jižně 
od obce Žeranovice a na východě navazuje na stávající nově vybudovaný areál Mysliveckého sdružení 
Žeranovice z.s. Plocha je nyní využívána částečně jako provizorní cvičná střelnice pro členy 
mysliveckého sdružení, částečně jako malovýrobně obhospodařovaný zemědělský půdní fond a 
krajinná zeleň užívané mysliveckým sdružením. Plocha 92 se nachází na půdách zařazených do II. a 
III. třídy přednosti v ochraně půd. Navrženým řešením nedojde ke zmenšení ploch velkovýrobně 
obhospodařovaného půdního fondu, ztížení jeho obhospodařování ani ke snížení prostupnosti krajiny. 
Změna funkčního využití vychází z požadavku Mysliveckého sdružení Žeranovice z.s. Cílem je 
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vybudování areálu brokové střelnice v předepsaných parametrech včetně potřebného souvisejícího 
zázemí. Vzhledem k umístění plochy, provozním vazbám na stávající areál, přiléhající zpevněné 
účelové komunikaci a skutečnosti, že změna vychází z požadavku vlastníka pozemků, není možno 
navrhnout jiné řešení. Kromě výstavby technického zázemí se nepředpokládá žádné další zastavování 
navržené plochy 92. Velikost plochy je dána specifičností záměru a technickými požadavky na provoz 

střelnice.  

Plocha individuálního bydlení (BI) 93  

Navržená plocha individuálního bydlení (BI) 93 leží na jihovýchodním okraji obce, vně 
zastavěného území, na něž bezprostředně navazuje. Jedná se o zbytkovou plochu původně navržené 
plochy individuálního bydlení (BI) 4, která již byla částečně realizována. Návrhem plochy 93 
nedochází k novému požadavku na zábor zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená 
plocha 4 již byla bilancována (a její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu.  

Plocha technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 94  

Navržená plocha technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 94 leží jihozápadně od obce 
vně zastavěného území v sousedství stávající čistírny odpadních vod a je určená pro vybudování 
sběrného dvora. Jedná se o modifikovanou (plošně částečně jinak vymezenou) plochu původně 
navržené plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady (TO.1) 15 přizpůsobenou rozpracované 
pozemkové úpravě. Návrhem plochy 94 nedochází k vyššímu požadavku na zábor zemědělského 
půdního fondu, neboť výměra původně navržené plochy 15 činila 0,0968 ha, výměra navržené plochy 
94 činí 0,0958 ha, tj. o 0,001 ha méně. Výše uvedená navržená plocha 15 navíc již byla bilancována (a 
její zábor odsouhlasen) v platném územním plánu Žeranovice. 

Plocha individuálního bydlení (BI) 95, 96  

Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 95 a 96 leží na jihozápadním okraji obce, z převážné 
části vně zastavěného území, na něž ale obě plochy bezprostředně navazují. Jedná se o zbytkové, 
prostorově vzájemně nespojité, plochy původně navržené plochy individuálního bydlení (BI) 8, která 
již byla částečně realizována. Návrhem ploch 95 a 96 nedochází k novému požadavku na zábor 
zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 8 již byla bilancována (a její zábor 
odsouhlasen) v platném územním plánu Žeranovice.  

Plocha individuálního bydlení (BI) 97, plocha individuálního bydlení (BI) 98  

Navržené plochy individuálního bydlení (BI) 97 a 98 leží na jihozápadním okraji obce, z převážné 
části vně zastavěného území, na něž ale obě plochy bezprostředně navazují. Jedná se o zbytkové, 
prostorově vzájemně nespojité, plochy původně navržené plochy individuálního bydlení (BI) 7, která 
již byla částečně realizována. Návrhem ploch 97 a 98 nedochází k novému požadavku na zábor 
zemědělského půdního fondu, neboť výše uvedená navržená plocha 7 již byla bilancována (a její zábor 
odsouhlasen) v platném územním plánu Žeranovice.  

Návrhové plochy na zemědělském půdním fondu jsou vymezeny tak, aby zásahy do organizace 
zemědělského půdního fondu byly co nejmenší a aby nedocházelo k narušení hydrologických a 
odtokových poměrů v území. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemáme připomínky k 
projednávaným zastavitelným plochám v návrhu Změny č. 1 ÚP Žeranovice (VP). Předmětná 
dokumentace vyhodnocuje důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, prokazuje 
nezbytnost zastavitelných ploch dle ust. § 4 zákona a zdůvodňuje toto řešení dle ust. § 5 odst. 1 
zákona. Vzhledem k tomu, že ve vazbě na zastavěné území obce se nachází převážně půdy řazené dle 
kódu BPEJ do I. a II. třídy ochrany ZPF, tak není možné jiné řešení.  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný k uplatnění stanoviska ve smyslu ust. § 5 
odst. 2 zákona, nemá připomínky k návrhu Změny č. 1 ÚP Žeranovice (VP) a uplatňuje souhlasné 
stanovisko. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Milena Ingrová 

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 přírody podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

k předloženému návrhu změny č. 1 ÚP Žeranovice, kde je příslušným orgánem ochrany přírody, 
uplatňuje souhlasné stanovisko.  

Současně orgán ochrany přírody uvádí, že změnou řešené plochy se nenachází v žádné evropsky 
významné lokalitě nebo ptačí oblasti (území Natura 2000) či zvláště chráněném území a jeho 
ochranném pásmu. S ohledem k charakteru, celkovému rozsahu a umístění koncepce zcela mimo 

území Natura 2000, je možné rovněž konstatovat, dle § 45i odst. 1) výše uvedeného zákona, že 
předmětná změna nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi 
významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

Odůvodnění:  

Zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto 
návrhem dotčeny a nemá proto k návrhu změny připomínky. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o 
ochraně přírody a krajiny s návrhem změny č. 1 ÚP Žeranovice krajský úřad souhlasí, jelikož plochy 
navrhované pro zástavbu nezasahují do žádného zvláště chráněného území ani jeho ochranného pásma 
a nezasahují ani do území Natura 2000. 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Novotná 

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 veřejné projednání návrhu zm.č.1 Územního plánu Žeranovice 

vydává podle ustanovení § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší, souhlasné stanovisko.  

Odůvodnění:  

Samotné navržené změny ploch nemohou negativně ovlivnit kvalitu ovzduší daného území. 
Případné umístění nových nebo rozšíření stávajících vyjmenovaných stacionárních zdrojů Krajský 
úřad Zlínského kraje posuzuje vždy individuálně s ohledem na lokalizaci ve vztahu k okolní obytné 
zástavbě. Přesto upozorňujeme, že pokud jsou navrhované plochy obytné zástavby lokalizovány do 
blízkosti ploch výrobních, může docházet ke snížení kvality bydlení. Proto je vhodné takové plochy 
umísťovat co možná nejdále od ploch pro výrobu, příp. využít takové regulativy, které zajistí kvalitu 

bydlení na stejné úrovni, jaká je dosahována v plochách pro bydlení, jež jsou od výrobních ploch 
vzdáleny dostatečně. 

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 01 Zlín, procházejí řešeným 
územím silnice č. III/49016 a okrajově II/490. Silnice jsou v území i v ÚP stabilizovány. Nejsou 
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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. Jiřina Drekslerová 

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 veřejné 
projednání návrhu zm.č. 1 Územního plánu Žeranovice souhlasné koordinované stanovisko.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

 

d) Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov 

(stanovisko ze dne 17.01.2022, č.j. HOL-617/2022/DS/AR) 

Stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní (dále jen „správní orgán“) na základě Vaší 
žádosti o stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žeranovice vydává následující stanovisko: 

- Upozorňujeme, že v návrhu změny plochy L50 z plochy DS na plochu PV se nachází silnice III. 

třídy. Proto požadujeme zachování zmíněné plochy L50 v ploše DS. 
- K další části předloženého návrhu nemáme námitek. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav. 

 

e) Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů 
a státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, 

(stanovisko ze dne 17.01.2022; Sp. zn.: 123651/2022-7460-OÚZ-BR) 

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)  

Návrh změny č. 1 územního plánu Žeranovice - veřejné projednání k čj. HOL-589/2022/UPA/PK  

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce správy a řízení organizací, 
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování 
obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně 
příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního 
zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření 
obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a 
zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.  

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém 
správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
-  výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
-  výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
-  výstavba vedení VN a VVN  
-  výstavba větrných elektráren  
-  výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
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-  výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
-  výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
-  výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do 
grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 
správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 
staveb“. 

Řešení: Uvedené požadavky byly zapracovány do změny územního plánu. 

Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o 
zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení 
oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše 
uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany 
tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  

Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP.  

Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu 
zapracování výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto 
stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené 
ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a 
bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž 
nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO. 

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

 

f) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

(stanovisko ze dne 10.01.2022; Č.j.: MPO 2677/2022) 

Stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Žeranovice pro veřejné projednání pořizované 
zkráceným postupem  

Závazná část  
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství, ve 

smyslu ustanovení § 15. odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
vydáváme k návrhu Změny č. 1 územního plánu Žeranovice následující stanovisko: S návrhem Změny 
č. 1 Územního plánu Žeranovice souhlasíme za podmínky vypuštění údaje o průzkumném území 
Vizovické vrchy I a opravy čísla výhradního ložiska v textové části odůvodnění.  

Řešení: Na vědomí. Bez úprav.  

Odůvodnění. Změna č. 1 ÚP Žeranovice respektuje nerostné bohatství na území obce a do 
výhradního ložiska Cihlářské suroviny č. 3203500 Žeranovice ani do chráněného ložiskového území 
(CHLÚ) č. 20350000 Žeranovice, zasahujících do jihozápadní části katastru, nenavrhuje žádné 
rozvojové plochy. Upozorňujeme ovšem na to, že na stranách 55, 58 a 97 odůvodnění je uvedeno, že 
se území obce nachází v průzkumném území Vizovické vrchy, což již není pravda, a je zde uvedeno 
nepřesné číslo výhradního ložiska — požadujeme vypustit, resp. opravit.  

Upozorňujeme také na to, že v případě další změny územního plánu, která by se týkala výhradního 
ložiska či CHLÚ, budeme vyžadovat jejich vyjmutí z nepřípustného využití staveb a zařízení pro těžbu 
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nerostů u ploch zemědělských, lesních, přírodních a smíšených nezastavěného území, kam ložisko i 
CHLÚ zasahují, v zájmu ochrany a možného budoucího využití ložiska. 

Řešení: Dokumentace byla upravena dle požadavku DO.  

 

C.2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek a 
uplatněných k návrhu změny územního plánu (§ 53 stavebního zákona) 

Z důvodu neuplatnění žádné námitky a pouze jedné kladné připomínky k návrhu změny č. 1 
Územního plánu Žeranovice, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Útvar územního 
plánování Městského úřadu Holešov neobeslal dotčené orgány ani krajský úřad dle § 53 odst. 1 
stavebního zákona. 
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PŘÍLOHA D – Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 
změny územního plánu 

 

D.1.  Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny územního 
plánu v rámci veřejného projednání návrhu změny územního plánu 

V rámci veřejného projednání návrhu územního plánu nebyly k návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Žeranovice uplatněny žádné námitky. 
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PŘÍLOHA E – Vyhodnocení připomínek 

E.1. Vyhodnocení písemných připomínek k návrhu změny územního plánu 
uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny územního 
plánu 

E.1.1. Připomínky organizací a oprávněných investorů k návrhu změny územního 
plánu uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu změny územního plánu 

a) Připomínka č. 1 

(písemná připomínka ze dne ze dne 11.02.2022, č.j. RSD-24030/2022-2) 

Připomínku uplatnil: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení územního plánu a investiční 
přípravy Morava, Šumavská 31, 602 00 Brno 

1. Text připomínky č. 1 

Žeranovice, okres Kroměříž  

Návrh Změny č. 1 Územního plánu, veřejné projednání (dle §55 SZ) 

Na základě oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Žeranovice podává Ředitelství silnic a dálnic ČR z titulu majetkového správce dálnic a silnic I. třídy, 
resp. oprávněného investora, k věci následující vyjádření:  

Předmětem projednávaného návrhu Změny č. 1 jsou aktualizace zastavěného území, návrh nových 
ploch pro bydlení a veřejnou infrastrukturu, pro výrobu, pro občanské vybavení. Řešené území je 
dotčeno vedením trasy dálnice D 49, stavba 4901 Hulín – Fryšták. Aktuálně má stavba platné stavební 
povolení a probíhá její realizace s předpokladem dokončení v září 2024. V platném ÚP Žeranovice je 
stavba D49 respektována včetně vymezení příslušného ochranného pásma. Po prostudování 
předložené dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Žeranovice konstatujeme, že stavba dálnice D 49 není 
předmětem změny č. 1 dotčena. Vzhledem k uvedenému nemáme k návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu připomínky ani námitky 

2. Způsob řešení připomínky č. 1 

 Připomínka se bere na vědomí. 

3. Odůvodnění 

 Jedná se o souhlasnou připomínku. 

 

E.1.2. Ostatní připomínky k návrhu změny územního plánu uplatněné v rámci 
veřejného projednání návrhu změny územního plánu 

V rámci veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Žeranovice nebyly uplatněny 
žádné ostatní připomínky. 

 


