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II. 
 

Struktura textové části územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
 

Změny územního plánu Uherský Brod 
č. 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10A, 10B_3, 10B_4, 11A, 11B 

 
 

 
TEXTOVÁ ČÁST 

 

 
1. 
 

 
a)   Vymezení zastavěného území  
 
Hranice zastavěného území je převzata z platného schváleného územního plánu města Uherský Brod 
a jeho platných změn č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10A, 10B v lokalitě č.3 Králov, 10B v lokalitě 4 
Škrlovec, 11A. 

 
b)   Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
 
Vymezení řešeného území 
Rozsah lokalit řešených změnou č.3 územního plánu města Uherský Brod byl vymezen pořizovatelem 
ve schváleném zadání: 
Plochy, které jsou předmětem řešení změny č.3 ÚP města Uherský Brod se nachází: 

 v katastrálním území Uherský Brod 

 v katastrálním území Újezdec u Luhačovic 
 
Předmět změny a rozsah řešení ploch v rámci „Změny č.3 ÚP města Uherský Brod“ – je  
následující: 
 
 lokalita č.1 :  úprava prvků ÚSES u Slováckých strojíren v k.ú. Uherský Brod:  
    ●  doplnění a úprava ploch prvků lokálního ÚSES (lokálních biocenter „Jiřičky“ a „Nivnička“, bioko-

ridoru LBK č. 772 984 kolem vodního toku Nivnička). Lokalita je označena USES. 
          Poznámka: rozsah řešených ploch byl v rámci projednávání zadání změny č. 3 upřesněn a 

předjednán s orgány ochrany ZPF.  
 
 lokalita č.2 :  „Zákřovy“ v k.ú. Újezdec u Luhačovic: 
     ● změna orné půdy v místní trati „Zákřovy“ na plochu lesů.  
 
 lokalita č.3 :  sídliště Olšava v k.ú. Uherský Brod:  
     ● změna funkčního využití některých ploch v rámci dostavby sídliště. Lokalita je označ. B25, B44, 

B45, OD9, OD10, OD11 včetně zaokruhování místní komunikace. 
          Poznámka: V rámci projednání zadání změny č. 3 byla zrušena část 2 této lokality (viz výkres 

limitů v zadání), kde se měla řešit plocha veřejné zeleně místo plochy orné půdy. 
 
 lokalita č.4:  „Nad Horním dvorem“ v k.ú. Uherský Brod:  
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     ● změna funkčního využití plochy pro dopravu a dopravní služby na plochu pro podnikání, výrobní 
služby a řemesla. Lokalita je označena P11. 

 
 
Koncepce rozvoje území 
Navrženou změnou č.3 územního plánu města Uherský Brod nedochází k zásadní změně 
urbanistické koncepce platného územního plánu města.  
 
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
Dopady navrhovaného řešení na životní prostředí: 

- V rámci změny č.3 územního plánu města Uherský Brod je navrhovaný zábor zemědělského 
půdního fondu v nových plochách pro výstavbu minimalizován. Zábor ZPF je řádně 
vyhodnocen. Jedná se o zábor půdy I., II. a III. třídy ochrany ZPF v nezbytném rozsahu 
zejména pro zalesnění a výsadbu prvků ÚSES.  
Návrhové plochy pro výstavbu jsou řešeny v nadměrných zahradách a plochách v současně 
zastavěném území, případně v těsné návaznosti na zastavěné plochy. 

- Změna územního plánu nemá negativní dopady na ovzduší ve městě – řeší rozvoj ploch 
zastavitelných pro bydlení, občanskou vybavenost a dopravní služby, dále ploch 
nezastavitelných pro zalesnění a výsadbu prvků ÚSES.   

- Změna územního plánu nebude mít negativní dopad na čistotu vody v obci likvidace 
splaškových vod bude v navrhovaných plochách pro výstavbu napojena na stávající kanalizaci 
s likvidací odpadních vod na stávající ČOV.  

 
 
Ochrana přírodních hodnot území: 
 
Řešení změny č.3 ÚP města Uherský Brod v lokalitě č. 1 navrhuje změnu rozsahu ÚSES z důvodu 
významného zlepšení ekologické stability v řešené lokalitě a jejím okolí. Podrobnějším řešením bude 
navržena řada biotopů zejména se stojatou vodou a biotopů nivních společenstev, které doposud 
v území chybí.   
 
Řešení změny č.3 ÚP města Uherský Brod v lokalitě č. 2 je v k.ú. Újezdec u Luhačovic navržena 
plocha ZPF (orná půda) k zalesnění. Tímto řešením se posílí rozsah vzrostlé zeleně a protierozní 
ochrana v řešeném území. 
 
V rámci lokalit 3 a 4 řešením změny č.3 ÚP města Uherský Brod nejsou dotčeny významné krajinné 
prvky, zvláště chráněná území přírody, územní systémy ekologické stability ani památné stromy, 
navrhovaným řešením nedojde ke znehodnocení přírodních hodnot území.  
 
Ochrana civilizačních a kulturních hodnot území: 
 
Plochy řešené v rámci změny č. 3 nemají negativní vliv na kulturní památky a jejich ochranná pásma.  
Celé správní území města Uherský Brod je území archeologického zájmu, tj. území s archeolo-
gickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. „O památkové péči“ ve znění pozdějších 
předpisů.  
Území k.ú. Uherský Brod i k.ú. Újezdec u Luhačovic (tj, předmětné katastrální území, kde je řešena 
změna č. 3) je pro stavební a jinou hospodářskou činnost prostupné, ale vzhledem k tomu, že lze celé 
řešené území města charakterizovat jako území s archeologickými nálezy vyplývá pro stavebníka 
zákonná oznamovací povinnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno v případě veškerých zásahů do 
terénu pro provedení záchranného archeologického průzkumu.  

*** 

Změnou č. 4 územního plánu je řešeno zapracování stanoveného chráněného ložiskového území pro 
ložisko cihlářské suroviny Havřice.  

*** 

V návrhu změny č.7 je řešena stabilizace stávajícího využití zástavby a rozvoj občanské vybavenosti 
v zastavěném území a v těsné návaznosti na zastavěné území.  

*** 

V návrhu změny č.8A je řešena změna funkčního využití a přestavba stávající zástavby v lokalitě č.5. 

*** 



3 

 

V návrhu změny č.8B je řešeno přeložení silnice II/490 mimo zástavbu města včetně souvisejícího 
řešení úpravy lokálního územního systému ekologické stability a návrhu funkčního využití zbytkových 
ploch ZPF.  
V návaznosti na vymezení ploch pro výstavbu silnice II.třídy je řešen rozvoj ploch pro průmyslovou 
výrobu a pro občanskou vybavenost a podnikatelské aktivity.  
Dále je řešen rozvoj občanské vybavenosti, sportu a rekreace formou výstavby golfového hřiště a 
sportovně - rekreačního areálu.  

*** 

V návrhu změny č. 9 je v lokalitě č.11 řešena zásadní změna v koncepci protipovodňové ochrany 
města (návrhové plochy pro výstavbu protipovodňových opatření označené T2). Realizace 
protipovodňových opatření bude řešit ochranu stávající zástavby města a jeho hodnot před ničivými 
účinky povodní. 
V návrhu změny č. 9 jsou řešeny zejména drobné lokální úpravy, které nemají zásadní vliv na celkový 
rozvoj území města Uherský Brod a nedotýkají se hodnot řešeného území.  

*** 
 

Rozsah lokalit, které řeší změna č.10A územního plánu města Uherský Brod byl rámcově vymezen 
v zadání pro vypracování změny ÚP schváleného Zastupitelstvem města Uherský Brod.  
V rámci změny č.10A je řešeno v lokalitě č. 5 rozšíření skládky TKO Prakšická, Rozvoj ploch pro 
odpadové hospodářství má zásadní význam pro řešení problematiky ukládání odpadů pro celé správní 
území ORP Uherský Brod. 
V ostatních lokalitách č.1, č.2, č.6, č.7, č. 8 jsou řešeny místní úpravy bez dopadů na celkovou 
koncepci rozvoje města.  
 
V rámci změny č.10A je řešeno: 
 
Lokalita č. 1 – Nad zámkem (k.ú.Uherský Brod)  

- změna části návrhové plochy bytové zástavby RD (B1) na návrhovou plochu pro centrální 
městskou zástavbu: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost (B3)  

- úprava místních komunikací v souladu s aktuální katastrální mapou po ukončení dělení 
pozemků 

- vymezení nových ploch pro výstavbu RD - změna stávajících ploch orné půdy (O) na 
návrhové plochy pro bydlení (B1) – tj. rozšíření zastavitelného území v lokalitě 

 
Lokalita č. 2 – U Elektrárny (k.ú.Uherský Brod) 

- změna funkčního využití stávající plochy bytové zástavby RD (B1) na návrhovou plochu pro 
centrální městskou zástavbu: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost (B3)  

- úprava stávajícího stavu navazující zástavby dle skutečnosti – změna stávající plochy pro 
podnikání, výrobní služby a řemesla (P) na stávající plochu centrální městské zástavby: 
smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost (B3) dle skutečného stavu využití zástavby 

 
Lokalita č. 5 – skládka Prakšická (k.ú.Uherský Brod) 

- změna stávající plochy orné půdy (O) a návrhové plochy pro interakční prvky (izolační zeleň – 
větrolam) na návrhovou plochu pro zařízení technické vybavenosti (T) 

- změna funkčního využití stávající plochy orné půdy (O) na návrhovou plochu krajinné zeleně 
(L1) 

- úprava stávajícího rozsahu plochy skládky TKO dle skutečnosti – změna stávající plochy orné 
půdy (dle ÚP) na stávající plochu skládky TKO (dle skutečného stavu a údajů katastru 
nemovitostí) 

- změna návrhové plochy – interakční prvky (izolační zeleň, větrolam) dle ÚP na návrhovou 
plochu krajinné zeleně (L1)  

 
Lokalita č. 6 – u Králova (k.ú.Uherský Brod)  

- změna návrhové plochy zatravnění (LP) na návrhovou plochu pro zalesnění (L)  
 
Lokalita č. 7 – Havřice - ul. V Kútě (k.ú.Havřice) 

- změna stávajících ploch orné půdy (O), sadů a zahrad (SZ) a navrhované místní komunikace 
na návrhovou plochu bytové zástavby RD (B1)  

 
Lokalita č. 8 – ul. Stolařská (k.ú.Uherský Brod)  
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- změna stávající plochy veřejné zeleně (VZ) (dle katastru nemovitostí orné půdy) na návrhovou 
plochu bytové zástavby RD (B1)  

- změna stávající plochy veřejné zeleně (VZ) (dle katastru nemovitostí orné půdy) na návrhovou 
plochu sadů a zahrad (SZ)  

*** 
 

Rozsah lokality, kterou řeší změna č.10B územního plánu města Uherský Brod byl rámcově vymezen 
v zadání pro vypracování změny ÚP schváleného Zastupitelstvem města Uherský Brod.  
 
V lokalitě č.3 je řešena místní úprava bez dopadů na celkovou koncepci rozvoje města 

V rámci změny č.10B je řešeno: 
 
Lokalita č.3 - Králov (k.ú.Uherský Brod) 

- změna stávajících ploch: orné půdy (O) na návrhové plochy pro podnikání, výrobní služby 
a řemesla (P)  

- změna stávajících ploch orné půdy (O), luk a pastvin (LP) a doprovodné a krajinné zeleně (L1) 
na návrhové plochy vyhrazené zeleně (VZ) 

- změna stávajících ploch bytové zástavby RD (B1) na návrhovou smíšenou zónu: 
podnikatelské aktivity + bydlení v RD (PB) 

- dopravní napojení celé lokality na silnici I/50 – změna stávající plochy orné půdy (O) a 
doprovodné zeleně cest a vodních toků na návrhovou plochu pro dopravu a dopravní služby 
(D) 

- návrh doplňkového prvku ÚSES – interakčního prvku v návaznosti na oplocení stávajících 
výrobních areálů 

*** 

 
Změna 10B_4  
V lokalitě č.4 je řešena místní úprava bez dopadů na celkovou koncepci rozvoje města.  
 
Lokalita č.4 – Škrlovec - u silnice I/50 (k.ú.Uherský Brod) 

- změna stávajících ploch orné půdy (O) na návrhové plochy smíšené zóny: plochy občanské 
vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrobní služby (OP) 

- výstavba souvisejících manipulačních a odstavných ploch včetně obslužné komunikace – 
změna stávající plochy orné půdy (O) a doprovodné zeleně cest a vodních toků na návrhovou 
plochu pro dopravu a dopravní služby (D) 

- změna funkčního využití stávající zbytkové plochy orné půdy (O) na návrhovou plochu 
krajinné zeleně (L1) 

*** 

Rozsah lokalit, které řeší změna č.11A územního plánu města Uherský Brod byl rámcově vymezen 
v zadání pro vypracování změny ÚP schváleného Zastupitelstvem města Uherský Brod.  
V rámci změny č.11A jsou řešeny místní úpravy bez dopadů na celkovou koncepci rozvoje města. 
 
V rámci změny č.11A je řešeno: 
Lokalita č.1 - k.ú. Újezdec u Luhačovic – ul.Poštovní 

- změna části stávající plochy veřejné zeleně - VZ na návrhovou plochu bytové zástavby 
RD - B1.  

Lokalita č.3 - k.ú. Uherský Brod – plocha ZK8 – zahrádkářská kolonie v ul.Rolnická  
- úprava podmínek prostorového uspořádání plochy ZK8 tak, aby v ploše bylo možné 
umísťovat stavby pro rodinnou rekreaci (tj. stavby pro rodinnou rekreaci, jejichž objemové 
parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a které jsou k tomuto 
účelu určeny). 

*** 
 

Rozsah lokality, kterou řeší změna č.11B územního plánu města Uherský Brod byl rámcově vymezen 
v zadání pro vypracování změny ÚP schváleného Zastupitelstvem města Uherský Brod.  
 
V rámci změny č. 11.B je řešena místní úprava, která doplňuje celkovou koncepci rozvoje města. 
 
Změna č. 11B řeší: 
Lokalitu č.2 -  k.ú. Uherský Brod – Škrlovec 
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- změna návrhové plochy výroby specifické – VS, části návrhové plochy smíšené zóny – OP, 
stávající plochy orné půdy – O, stávající plochy vodního toku a doprovodné zeleně na 
návrhovou plochu smíšené zóny: plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, 
výrobní služby – OP, na návrhovou plochu pro dopravu a dopravní služby – D, na návrhovou 
plochu veřejné zeleně a vyhrazené zeleně – VZ, na návrhovou plochu krajinné zeleně – KZ, 
na návrhovou vodní  plochu - Vo, na návrhové plochy sadů a zahrad - SZ 

 
 

c)    Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

 

Návrh urbanistické koncepce  
 
Změna č. 3 
 
Popis řešení jednotlivých lokalit: 
Lokality řešené změnou č. 3 ÚP města Uherský Brod se nachází v současně zastavěném území a 
v těsné návaznosti na stávající zástavbu (lokalita 3 a 4 pro výstavbu), případně ve volné krajině 
(lokalita 1 a 2 pro rozšíření prvků ÚSES a zalesnění).  
 
 lokalita č.1 :  úprava prvků ÚSES u Slováckých strojíren v k.ú. Uherský Brod 
Ve schváleném územním plánu města Uherský jsou řešeny kolem vodního toku Nivnička prvky ÚSES 
– v souladu s generelem ÚSES. Změnou č. 3 je řešeno doplnění a úprava ploch prvků lokálního 
ÚSES: 

 úprava a rozšíření lokálních biocenter „Jiřičky“ LBC č. 772 984-5 a „Nivnička“ LBC č. 772 
984-6  tak, aby se nacházely na parcelách ve vlastnictví Města Uherský Brod. 

 úpravy a doplnění lokálního biokoridoru LBK č. 772 984 kolem vodního toku Nivnička tak, 
aby zde mohly vzniknout drobné remízky a osamocené vodní tůně. 

 změna kultury na ploše kolem vodního toku Nivnička z orné půdy na trvalé travní porosty tak, 
aby celé řešené území získalo větší ekologickou stabilitu a mohly zde vzniknout např. 
drobné remízky a osamocené vodní tůně. 

Součástí řešení je i návrh zatravnění údolní nivy vodního toku Nivnička – pro možnost vzniku ucelené 
plochy s vysokým stupněm ekologické stability s možností vzniku řady biotopů, zejména s vodními 
prvky se stojatou vodou a vznik biotopů nivních společenstev lučních i lužního lesa, které v současné 
době v území chybí. Tyto biotopy byly dříve charakteristické pro každý neupravený vodní tok (slepá a 
mrtvá ramena vodního toku) a byla pro ně typická vybraná společenstva rostlin a živočichů. Nivní 
louky byly domovem řady vzácných druhů rostlin a živočichů.  
Lokalita je vymezena pro ÚSES, vodní plochy a zatravnění 
 
 lokalita č.2 :   „Zákřovy“ v k.ú. Újezdec u Luhačovic 
Ve schváleném územním plánu města Uherský Brod má řešená plocha funkční využití – ZPF orná 
půda. V  řešení změny č. 3 ÚP města Uh.Brod je navrženo danou plochu zalesnit. Lokalita je 
vymezena pro zalesnění. 
 
lokalita č. 3 – sídliště Olšava v k.ú. Uherský Brod  
V lokalitě č.3 se oproti schválenému územnímu plánu mění funkční využití některých ploch 
následovně: 
 plocha stávajících zahrad dle schválené ÚPD se mění na návrhovou plochu pro bydlení v rodinných 

domech. Předpokládá se zde výstavba 2 RD. Plocha je označena B 44. 
 plocha stávajícího sportovního hřiště mezi obytnými domy dle schválené ÚPD se mění 

na návrhovou plochu pro bydlení v bytových domech. Předpokládá se zde výstavba objektu 
pro parkování obyvatel sídliště a výstavba hřiště. Plocha je označena B 45. 

 plocha v jižní okrajové části sídliště, která je navržená dle ÚP města jako plocha obč. vybavenosti 
O9 a veřejné zeleně se mění na smíšenou zónu: občanská vybavenost + dopravní služby. Plocha 
je označena OD 9. 

 plocha vymezená pro stávající parkoviště dle schválené ÚPD v návaznosti na stávající kotelnu 
v jižní části sídliště se mění na návrh smíšené zóny: občanská vybavenost + dopravní služby. 
Plocha je označena OD 10. 
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 plocha vymezená pro stávající technickou vybavenost dle schválené ÚPD v návaznosti na stávající 
kotelnu v jižní části sídliště se mění na návrh smíšené zóny: občanská vybavenost + dopravní 
služby. Plocha je označena OD 11. 

 v jižní okrajové části sídliště je část návrhové plochy pro bydlení v bytových domech B25 dle 
schválené ÚPD změněna na návrhovou plochu pro bydlení v rodinných domech. Plocha je 
označena B 25.  

 v jižní okrajové části sídliště v rámci návrhové plochy pro bydlení B25 je navrženo zaokruhování 
obslužné komunikace. 

Ostatní plochy v rámci řešené lokality zůstávají beze změny – dle schválené ÚPD města. 
 
 lokalita č.4 :  „Nad Horním dvorem“ v k.ú. Uherský Brod  
Ve schváleném územním plánu města Uherský Brod má řešená plocha funkční využití – plocha pro 
dopravu (parkoviště). V  řešení změny č. 3 ÚP města Uh.Brod je navržena změna využití plochy na 
plochu pro podnikání, výrobní služby a řemesla.  Lokalita je označena P11. 
 
Změna č. 4 
Lokalita č.1 řeší návrhové plochy pro výstavbu 
 plocha v k.ú. Těšov severozápadně od objektu školy – návrhová plocha bytové zástavby rodinnými 

domy B46. 
 plocha v k.ú. Těšov severozápadně od objektu školy – návrhová plocha pro podnikání v návaznosti 

na stávající výrobní objekty P12. 
 
 
Změna č. 5 
Lokalita č.1 (vedle sportovní haly) řeší návrhovou plochu pro výstavbu 
 plocha v k.ú. Havřice mezi stávající zástavbou RD a sportovní halou – návrhová plocha bytové 

zástavby rodinnými domy B47. 
 
Lokalita č.2 (nad III.ZŠ) řeší návrhovou plochu pro výstavbu 
 plocha v k.ú. Uherský Brod severně od areálu základní školy – návrhová plocha pro sport a rekreaci 

S2. 
 
Lokalita č.3 (lokalita „Chrástka“) řeší návrhovou plochu pro výstavbu 
 plocha v k.ú. Uherský Brod severozápadně od stávající chatové kolonie – návrhová plocha pro 

individuální rekreaci ZK10. 
 
 
Změna č. 6 

- lokalita č.1 „Slovácké strojírny“ změna plochy orné půdy v řešené lokalitě na návrhové plochy pro výrobu 
V9  

- lokalita č.3 „Těšov“ změna ploch individuální rekreace, zahrad, luk a pastvin na návrhové plochy pro 
bydlení v rodinných domech B48 a návrhové plochy veřejné zeleně VZa, VZb 

- lokalita č.4 „Koller“ změna ploch veřejné zeleně dle schválené ÚPD v rámci stávajícího parkoviště na 
návrhové plochy smíšené zóny pro občanskou vybavenost a dopravní služby OD12 

- lokalita č.5 „Újezdec u Luhačovic“ změna ploch veřejné zeleně dle schválené ÚPD v současně 
zastavěném území na plochy bydlení v rodinných domech B49 

 
Změna č. 7 

- Lokalita č.1 „Pivovar Janáček“ změna stávající plochy vyhrazené zeleně (VZ) na návrhovou 
plochu občanské vybavenosti (OB) – plocha označená O16 

- Lokalita č.2 „Těšov“ změna návrhové plochy občanské vybavenosti (OB) na stávající plochu 
bydlení v rodinných domech (B1). 

- Lokalita č.3 „Hvězdárna“ změna stávající plochy orné půdy (O) na návrhovou plochu 
občanské vybavenosti (OB) – plocha označená O17. 

 
 
 
Změna č. 8A  

- lokalita č.5 „Vazová“ řeší změnu funkčního využití stávající plochy průmyslové výroby (V) na 
návrhovou plochu pro podnikání, výrobní služby a řemesla (P) – plocha označená P12. 
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Změna č. 8B 
- lokalita č.1 řeší změnu stávajících ploch: orné půdy (O), luk a pastvin (LP), sadů a zahrad 

(SZ), doprovodné a krajinné zeleně (L1), náletové zeleně (N1), zemědělských výrobních ploch 
a areálů (ZV), změnu návrhových ploch: veřejné zeleně (VZ), občanské vybavenosti (OB), 
průmyslové výroby (V), smíšené zóny - plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity 
a výrobní služby (OP) a návrhu nezastavitelných ploch pro dopravu na návrhovou plochu pro 
dopravu a dopravní služby (D) – plochy označené D13, D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, 
D18.  
V rámci řešení obchvatu města (plochy D16c, D17 a D18) je řešena stabilizace stávajícího 
stavu – tj. změna návrhové nezastavitelné plochy pro dopravu (D) na stávající plochy bydlení 
v rodinných domech (B1), orné půdy (O), luk a pastvin (LP), sadů a zahrad (SZ), náletové 
zeleně (N1), krajinné zeleně (L1).  
V souvislosti s vymezením trasy silnice II. třídy jsou zbytkové plochy ZPF navazující 
na stávající výrobní areály doplněny návrhovými plochami pro průmyslovou výrobu, skladovací 
a provozní areály  V10, V11. 
Dále jsou v návaznosti na vymezení obchvatu města řešeny úpravy prvků lokálního územního 
systému ekologické stability: 

- úprava biocentra LBC766828-3 a související úprava biokoridoru LBK766828-7.  
- úprava biocentra LBC774081-4 a související úprava biokoridorů LBK774081-8 

a LBK774081-9 .  
 

- lokalita č.3 řeší změnu funkčního využití stávajících ploch orné půdy (O) na návrhovou plochu 
pro sport a rekreaci (S) – plocha označená S5, změnu funkčního využití stávajících ploch orné 
půdy (O), doprovodné a krajinné zeleně (L1), náletové zeleně (N1) na návrhovou plochu pro 

sport a rekreaci (S) – plocha označená S6, dále změnu funkčního využití stávajících ploch orné 
půdy (O), rekreační zástavby (ZK) na návrhovou plochu pro občanskou vybavenost (OB) – 
plocha označená O19, změnu funkčního využití stávajících ploch orné půdy (O) na návrhovou 
plochu veřejných prostranství – plocha označená VP1. Současně je řešena plocha pro novou 
obslužnou komunikaci, která zajistí dopravní napojení lokality č.3 na silnici II/495 – změna 
stávající plochy orné půdy (O) na návrhovou plochu pro dopravu a dopravní služby (D) – plocha 
označená D22.  

- V souvislosti s vymezením plochy pro sport S3 je vymezena v návaznosti na evropsky 
významnou lokalitu (v rámci OP EVL Kovářův žleb – Obora) plocha pro zatravnění s vzrostlou 
zelení: změna stávajících ploch orné půdy (O) na návrhovou plochu doprovodné a krajinné 
zeleně (L1) – plocha označená TTP2. 

 
- lokalita č.4 řeší změnu funkčního využití stávající plochy orné půdy (O), stávající 

a navrhované plochy doprovodné a krajinné zeleně (L1) na návrhovou plochu smíšené zóny 
pro občanskou vybavenost + podnikatelské aktivity, výrobní služby (OP) – plocha označená 
OP9. 

 
Návrh urbanistické koncepce byl odborně posouzen z hlediska vlivu záměru na ŽP v rámci konceptu 
změny a dané navrhované řešení vymezené v grafické části změny v dotčených lokalitách č.1, č.3 a 
č.4 bylo doporučeno. 
 
Změna č. 9 

- lokalita č.1 (k.ú. Uherský Brod) - změna stávající plochy občanské vybavenosti OB na 
návrhovou plochu bydlení v bytových domech B2 – návrhová plocha označená B50, dále 
změna řeší úpravu navazující křižovatky ulice Svatopluka Čecha, ul. Pod Valy a ul. Brodská – 
návrh okružní křižovatky  

- lokalita č.2 (k.ú. Uherský Brod) - změna stávajících ploch orné půdy O, dopravy D na 
návrhové plochy smíšené zóny OP pro občanskou vybavenost + podnikatelské aktivity – 
návrhová plocha označená OP9, rozšíření návrhové plochy označené OP5, dále změna 
návrhové smíšené zóny OP na návrhové plochy průmyslové výroby V - úprava návrhových 
ploch OP7, OP8, dále je řešeno zrušení návrhové komunikace mezi plochami pro výstavbu 
OP7 a OP8  

- lokalita č.3 (k.ú. Uherský Brod) - změna stávající plochy orné půdy O na návrhovou plochu 
občanské vybavenosti OB – návrhová plocha označená O18 

- lokalita č.4 (k.ú. Těšov) - změna stávající plochy doprovodné a krajinné zeleně L1 na 
návrhovou plochu bydlení v rodinných domech B1 – návrhová plocha označená B51 
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- lokalita č.5 (k.ú. Těšov) - změna návrhové plochy pro dopravu D na návrhovou plochu pro 
bydlení v rodinných domech B1 – úprava návrhové plochy B31 

- lokalita č.6 (k.ú. Uherský Brod) - změna stávajících ploch bydlení v rodinných domech B1 na 
návrhové plochy centrální městské zástavby - smíšené zóny pro bydlení a občanskou 
vybavenost B3 – plocha označená OB1 

- lokalita č.7 (k.ú. Uherský Brod) - změna návrhové plochy pro občanskou vybavenost OB na 
návrhovou plochu pro bydlení v rodinných domech B1 – plocha označená B52  

- lokalita č.9 (k.ú. Uherský Brod) - změna návrhových ploch bydlení v rodinných domech B1 a 
bytových domech B2 na návrhové plochy veřejné zeleně VZ – plochy označené VZ18, VZ19 a 
na návrhovou plochu pro sport a rekreaci S – plocha označená S4, úprava vymezení plochy 
OD11 v rámci zastavitelné plochy v souladu se stávajícím stavem. Dále je řešena úprava 
navrhované trasy místní komunikace v návaznosti na návrhovou plochu OD11. 

- lokalita č.10 (k.ú. Uherský Brod) - změna návrhové plochy rekreační zástavby ZK (individuální 
rekreace) na návrhovou plochu zemědělského půdního fondu SZ (sady a zahrady)  

- lokalita č.11 (k.ú. Uherský Brod) – zapracování protipovodňových opatření v plochách 
navazujících na vodohospodářsky významný vodní tok Olšava v souladu s podrobnou 
projektovou dokumentací – zejména se jedná o změnu ploch doprovodné a krajinné zeleně L1 
a návrhových ploch pro sport S na návrhové plochy zařízení technické vybavenosti T -
protipovodňová opatření – plocha označená T2 

- změna č.9 řeší úpravu vymezení přípustných činností v plochách B1 – bydlení v rodinných 
domech. Jsou doplněny další přípustné činnosti: veřejná prostranství (pro výstavbu 
komunikací, parkovišť, chodníků, pro veřejnou zeleň apod.)  

- změna č.9 řeší stanovení prostorové regulace pro přípustné objekty v plochách individuální 
rekreace tak, aby zde byla omezena výstavba objektů s parametry rodinných domů  

 
Změna 10A 

- lokalita č. 1 – Nad zámkem  
Řeší změnu části návrhové plochy bytové zástavby RD (B1) na návrhovou plochu pro 
centrální městskou zástavbu: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost (B3) – plocha 
označená OB2.  
V lokalitě je řešena úprava místních komunikací v souladu s aktuální katastrální mapou po 
ukončení dělení pozemků + související úprava rozdělení lokality do jednotlivých ploch pro 
bydlení (B1) plochy označené B7, B8, B9, B10, B11, B12. 
V návaznosti na navrhovanou místní komunikaci, která vytváří hranici nové zástavby, jsou 
s ohledem na zachování stávajících účelových hospodářských komunikací doplněny nové 
plochy pro výstavbu RD tak, aby byla nová technická infrastruktura a dopravní síť v lokalitě 
využita oboustranně. Je zde řešena změna stávajících ploch orné půdy (O) na návrhové 
plochy pro bydlení (B1) – plochy označené B50, B51. 

 
- lokalita č. 2 – U Elektrárny  

Řeší změnu funkčního využití stávající plochy bytové zástavby RD (B1) na návrhovou plochu 
pro centrální městskou zástavbu: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost – plocha 
označená OB3.  
V rámci řešení změny je rovněž upraven stávající stav navazující zástavby dle skutečnosti – 
změna stávající plochy pro podnikání, výrobní služby a řemesla (P) na stávající plochu 
centrální městské zástavby: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost (dle skutečného 
stavu využití zástavby). 

 
- lokalita č. 5 – skládka Prakšická  

Řeší změnu stávajících ploch orné půdy (O) a návrhové plochy – interakční prvky (izolační 
zeleň – větrolam) na návrhovou plochu pro zařízení technické vybavenosti (T) – plocha 
označená T9. 
Řeší změnu funkčního využití stávajících ploch orné půdy (O) na návrhovou plochu krajinné 
zeleně (L1) – plocha označená KZ2. 
Lokalita řeší rozšíření stávající plochy skládky TKO, která je v současnosti již nedostačující 
pro potřeby ukládání odpadů města Uherský Brod a navazujících obcí. 
V rámci řešení změny je rovněž upraven stávající rozsah plochy skládky TKO dle skutečnosti 
– změna stávající plochy orné půdy (dle ÚP) na stávající plochu skládky TKO (dle skutečného 
stavu a údajů katastru nemovitostí). 
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Zbytková návrhová plocha interakčního prvku (izolační zeleň – větrolam dle platného ÚP), dle 
skutečného využití plocha orné půdy, která se nachází v návaznosti na vymezené lokální 
biocentrum je změněna na návrhovou plochu krajinné zeleně, která má pro daný účel součásti 
prvků kostry ekologické stability stanoveny vhodnější podmínky funkčního využití (extenzivní 
využití, přírodě blízká společenství zeleně atd.)  

 
- lokalita č. 6 – u Králova  

Řeší změnu návrhové plochy zatravnění (LP) na návrhovou plochu pro zalesnění (L) – plocha 
označená LZ2  
Lokalita řeší rozšíření zalesnění i na zbytkovou plochu mezi nově realizovanou výsadbou lesa 
a účelovou hospodářskou komunikací. 

 
- lokalita č. 7 – Havřice - ul. V Kútě  

Řeší změnu stávajících ploch orné půdy (O), sadů a zahrad (SZ) a navrhované místní 
komunikace na návrhovou plochu bytové zástavby RD (B1) – plocha označená B52. 
Lokalita řeší rozvoj bydlení v proluce mezi stávající zástavbou Havřic a návrhovou plochou pro 
bydlení v rodinných domech dle platného ÚP.  

 
- lokalita č. 8 – ul. Stolařská  

Řeší změnu stávající plochy veřejné zeleně (VZ) (dle katastru nemovitostí orné půdy) na 
návrhovou plochu bytové zástavby RD (B1) – plocha označená B53. V pásmu pro výkon 
správy vodního toku je v návaznosti na plochu pro výstavbu RD řešena návrhová plocha sadů 
a zahrad (SZ) – plocha označená SZ1  
Lokalita řeší dostavbu proluky v kompaktním zastavěném území města Uherský Brod novými 
rodinnými domy.  
 

Změna 10B_3 
Lokalita č.3 - Králov  

Řeší změnu stávajících ploch: orné půdy (O), luk a pastvin (LP) na návrhové plochy pro 
podnikání, výrobní služby a řemesla (P) – plochy označené P13, P14.  
Řeší změnu stávajících ploch orné půdy (O), luk a pastvin (LP) a doprovodné a krajinné 
zeleně (L1) na návrhové plochy vyhrazené zeleně (VZ) – plochy označené VZ20, VZ21. 
Řeší změnu stávajících ploch bytové zástavby RD (B1) na návrhovou smíšenou zónu: 
podnikatelské aktivity + bydlení v RD (PB) – plocha označená PB1.  
Řeší dopravní napojení celé lokality na silnici I/50 – změna stávající plochy orné půdy (O) a 
doprovodné zeleně cest a vodních toků na návrhovou plochu pro dopravu a dopravní služby 
(D) – plocha označená D20. 
V návrhu změny je doplněn liniový prvek ÚSES – interakční prvek v návaznosti na oplocení 
stávajících výrobních areálů. Liniová zeleň bude mít funkci ekostabilizační a izolační. 
Lokalita řeší rozvoj drobné výroby a podnikání v návaznosti na stávající areály mimo 
kompaktní obytnou zástavbu města.  
 

Změna 10B_4 
Lokalita č. 4 – Škrlovec - u silnice I/50 

Řeší změnu stávajících ploch orné půdy (O) na návrhové plochy smíšené zóny: plochy 
občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrobní služby (OP) – plochy označené OP10, 
OP11. 
Řeší výstavbu souvisejících manipulačních a odstavných ploch včetně obslužné komunikace – 
změna stávající plochy orné půdy (O) a doprovodné zeleně cest a vodních toků na návrhovou 
plochu pro dopravu a dopravní služby (D) – plocha označená D19.  
V návaznosti na vymezení zastavitelných ploch OP10 a OP11 je řešena změna funkčního 
využití stávajících zbytkových ploch orné půdy (O) na návrhovou plochu krajinné zeleně (L1) – 
plocha označená KZ3. 
 
 

Změna č. 11A 
Lokalita č. 1 - k.ú. Újezdec u Luhačovic – ul. Poštovní 

V dané lokalitě je řešena změna části vymezené plochy stávající veřejné zeleně (VZ) na 
návrhovou plochu bytové zástavby RD (B1) – plocha označená B54. Změna je řešena 
v souladu se stávajícím stavem v rámci zahrady přilehlého rodinného domu. 
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Lokalita č. 3 - k.ú. Uherský Brod – plocha ZK8 – zahrádkářská kolonie v ul. Rolnická  
V lokalitě č.3 je řešena úprava podmínek prostorového uspořádání plochy ZK8 tak, aby v dané 
ploše bylo možné umísťovat stavby pro rodinnou rekreaci. 

 
Změna č. 11B 
Lokalita č.2 -  k.ú. Uherský Brod – Škrlovec 
V dané lokalitě je řešena: 

- změna vymezené návrhové plochy výroby specifické (VS) a části stávající orné půdy (O) na 
návrhovou plochu smíšené zóny: plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, 
výrobní služby (OP) – návrhová plocha označená OP12 

- změna návrhové plochy smíšené zóny: plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, 
výrobní služby (OP), stávající plochy orné půdy (O), plochy stávajícího vodního toku a 
doprovodné zeleně cest a vodních toků na návrhovou plochu pro dopravu a dopravní služby 
(D) – návrhová plocha označená D21, 

- změna stávající orné půdy (O) na návrhovou plochu veřejné zeleně a vyhrazené zeleně (VZ) – 
návrhová plocha označená VZ22 

- změna stávající orné půdy (O) na návrhovou plochu krajinné zeleně (KZ) – návrhová plocha 
označená KZ4. 

- změna stávající orné půdy (O) na návrhovou vodní plochu (Vo) – návrhová plocha označená 
Vo1. 

- změna stávající orné půdy (O) na návrhové plochy sadů a zahrad (SZ) – návrhové plochy 
označené SZ1, SZ2. 

Změna je řešena v souladu s aktuální potřebou města na rozvoj podnikání a související rozvoj 
pracovních příležitostí ve městě mimo kompaktní obytnou zástavbu. 
 
Návrh urbanistické kompozice: 
V lokalitě řešené změnou 11B je navrhována nová zástavba v ploše označené OP12. Urbanistická 
kompozice nové zástavby bude vycházet zejména z polohy návrhové plochy, která navazuje na 
zastavitelné plochy v návaznosti na kompaktní zastavěné území a vybíhá do volné krajiny. Pro novou 
zástavbu jsou stanoveny hlavní cíle urbanistické kompozice: 

- s ohledem na ochranu navazující volné krajiny bude nová zástavba řešena formou volně 
stojících objektů a jejich shluků umístěných v rámci vzrostlé areálové zeleně 

- nová zástavba bude probíhat současně s realizací izolačního pásu zeleně v ploše VZ22 
 

Vymezení zastavitelných ploch 
 
Návrh nových ploch pro bydlení 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

B7 Lokalita č. 1 Bydlení v rodinných domech  Uherský 
Brod 

B8 Lokalita č. 1 Bydlení v rodinných domech  Uherský 
Brod 

B9 Lokalita č. 1 Bydlení v rodinných domech Uherský 
Brod 

B10 Lokalita č. 1 Bydlení v rodinných domech Uherský 
Brod 

B11 Lokalita č. 1 Bydlení v rodinných domech Uherský 
Brod 

B12 Lokalita č. 1 Bydlení v rodinných domech Uherský 
Brod 

B 25 Lokalita č. 3:  dostavba sídliště 
Olšava 

Bydlení v rodinných domech  Uh.Brod 

B 44 Lokalita č. 3:  dostavba sídliště 
Olšava 

Bydlení v rodinných domech  Uh.Brod 

B 45 Lokalita č. 3:  dostavba sídliště 
Olšava 

Bydlení v bytových domech  Uh.Brod 

B 46 Lokalita č. 1 Bydlení v rodinných domech  Těšov 

B 47 Lokalita č. 1 Bydlení v rodinných domech  Havřice 
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B48 Lokalita č. 3 Bydlení v rodinných domech  Těšov 

B49 Lokalita č. 5 Bydlení v rodinných domech  Újezdec u 
Luhačovic 

    

B50 Lokalita č. 1 Bydlení v rodinných domech Uherský 
Brod 

B51 Lokalita č. 1 Bydlení v rodinných domech Uherský 
Brod 

B51 Lokalita č. 4 Bydlení v rodinných domech Těšov 
 

B52 Lokalita č. 7 Bydlení v rodinných domech Uherský 
Brod 

B52 Lokalita č. 7 Bydlení v rodinných domech Havřice 

B53 Lokalita č. 8 Bydlení v rodinných domech Uherský 
Brod 

B54 Lokalita č. 1 Bydlení v rodinných domech  Uherský 
Brod  

 
 
Návrh ploch pro podnikání, výrobní služby, řemesla 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

P 11 Lokalita č. 4:  „Nad Horním 
dvorem“ 

Podnikání, výrobní služby, řemesla Uh.Brod 

P 12 Lokalita č. 1 Podnikání, výrobní služby, řemesla Těšov 

P12 Lokalita č. 5 Plocha pro podnikání, výrobní služby a 
řemesla  

Uherský 
Brod 

P13 Lokalita č. 3 Plocha pro podnikání, výrobní služby a 
řemesla  

Uherský 
Brod 

P14 Lokalita č. 3 Plocha pro podnikání, výrobní služby a 
řemesla  

Uherský 
Brod 

 
 
Návrh ploch se smíšenou funkcí (obč. vybavenost + dopravní služby) 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

OD 9 Lokalita č. 3:  :  dostavba sídliště 
Olšava 

Smíšená zóna  
občanská vybavenost + dopravní služby 

 
Uh.Brod 

OD 10 Lokalita č. 3:  :  dostavba sídliště 
Olšava 

Smíšená zóna  
občanská vybavenost + dopravní služby 

 
Uh.Brod 

OD 11 Lokalita č. 3:  :  dostavba sídliště 
Olšava 

Smíšená zóna  
občanská vybavenost + dopravní služby 

 
Uh.Brod 

OD12 Lokalita č. 4 Smíšená zóna: plochy občanské 
vybavenosti+dopravní služby 

Uherský 
Brod 

 
Návrh ploch pro dopravu a dopravní služby 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

D13 Lokalita č. 1 Plochy pro dopravu a dopravní služby  Uherský 
Brod 

D14 Lokalita č. 1 Plochy pro dopravu a dopravní služby  Uherský 
Brod 

D15 Lokalita č. 1 Plochy pro dopravu a dopravní služby  Uherský 
Brod 

 
D16a 

 
Lokalita č. 1 

 
Plochy pro dopravu a dopravní služby  

Uherský 
Brod 
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D16b 

 
Lokalita č. 1 

 
Plochy pro dopravu a dopravní služby  

Uherský 
Brod 

 

 
D16c 

 
Lokalita č. 1 

 
Plochy pro dopravu a dopravní služby  

Těšov, 
Újezdec u 
Luhačovic 

 

D17 Lokalita č. 1 Plochy pro dopravu a dopravní služby  Újezdec u 
Luhačovic 

 

D18 Lokalita č. 1 Plochy pro dopravu a dopravní služby  Újezdec u 
Luhačovic 

 

D19 Lokalita č. 4 Plocha pro dopravu a dopravní služby Uherský 
Brod 

D20 Lokalita č. 3 Plocha pro dopravu a dopravní služby  Uherský 
Brod 

D21 Lokalita č. 2 Plocha pro dopravu a dopravní služby Uherský 
Brod 

 
Návrh ploch pro sport a rekreaci 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

S2 Lokalita č. 2 Plochy pro sport a rekreaci Uh.Brod 

S4 Lokalita č. 9 Plochy pro sport a rekreaci Uherský 
Brod 

S5 Lokalita č. 3 Plochy pro sport a rekreaci  Havřice 

S6 Lokalita č. 3 Plochy pro sport a rekreaci  Havřice 

 
Návrh ploch pro rekreační zástavbu – zahrádkářské areály 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

ZK10 Lokalita č. 3 Rekreační zástavba – zahrádkářské areály Uh.Brod 

 
Návrh ploch veřejné zeleně 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

VZa Lokalita č. 3 Plochy veřejné zeleně  Těšov 

VZb Lokalita č. 3 Plochy veřejné zeleně Těšov 

VZ18 Lokalita č. 9 Plochy veřejné zeleně a plochy vyhrazené 
zeleně 

Uherský 
Brod 

 

VZ19 Lokalita č. 9 Plochy veřejné zeleně a plochy vyhrazené 
zeleně 

Uherský 
Brod 

 

VZ20 Lokalita č. 3 Plocha vyhrazené zeleně  Uherský 
Brod 

VZ21 Lokalita č. 3 Plocha vyhrazené zeleně  Uherský 
Brod 

VZ22 Lokalita č. 2 Plochy veřejné zeleně a plochy vyhrazené 
zeleně 

Uherský 
Brod 
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Návrh ploch pro průmyslovou výrobu, skladovací a provozní areály 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

V9 Lokalita č. 1 Plochy pro průmyslovou výrobu, skladovací 
a provozní areály  

Uherský 
Brod 

V10 Lokalita č. 1 Plochy pro průmyslovou výrobu, skladovací 
a provozní areály  

Uherský 
Brod 

 

V11 Lokalita č. 1 Plochy pro průmyslovou výrobu, skladovací 
a provozní areály  

Uherský 
Brod 

 

 
 
Návrh ploch občanské vybavenosti 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

O16 Lokalita č. 1 Plocha občanské vybavenosti  Uherský 
Brod 

O17 Lokalita č. 3 Plocha občanské vybavenosti Uherský 
Brod 

O18 Lokalita č. 3 Plochy občanské vybavenosti Uherský 
Brod 

 

O19 Lokalita č. 3 Plochy občanské vybavenosti  Havřice 

 
 
Návrh ploch veřejných prostranství 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

VP1 Lokalita č. 3 Plochy veřejných prostranství  Havřice 

 
Návrh ploch smíšených - plochy občanské vybavenosti+podnikatelské aktivity, výrobní služby 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

OP5 Lokalita č. 2 
Smíšená zóna: 
plochy občanské vybavenosti 

+ podnikatelské aktivity, výrobní služby 

Uherský 
Brod 

 
OP9 Lokalita č. 4 

Smíšená zóna:  
plochy občanské vybavenosti  
+ podnikatelské aktivity, výrobní služby  

 
Uherský 

Brod 

OP10 Lokalita č. 4 
Smíšená zóna:  
plochy občanské vybavenosti + 
podnikatelské aktivity, výrobní služby 

Uherský 
Brod 

 

OP11 Lokalita č. 4 
Smíšená zóna:  
plochy občanské vybavenosti + 
podnikatelské aktivity, výrobní služby 

Uherský 
Brod 

 

OP12 Lokalita č. 2 
Smíšená zóna:  
plochy občanské vybavenosti + 
podnikatelské aktivity, výrobní služby 

Uherský 
Brod 

 

 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Návrh ploch smíšených - podnikatelské aktivity + bydlení v RD 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

OB2 Lokalita č. 1 Smíšená zóna: 
podnikatelské aktivity + bydlení v RD 

Uherský 
Brod 

 
Návrh ploch pro zařízení technické vybavenosti 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

T9 Lokalita č. 5 Plocha pro zařízení technické vybavenosti  Uherský 
Brod 

 
Návrh vodní plocha vodních toků 

 
Označ. 

 
Situování lokality 

 
Návrh využití 

 

 
k.ú. 

VO1 Lokalita č. 2 Vodní plochy a vodní toky Uherský 
Brod 

 
 

Plochy přestavby a systém sídel. zeleně  
 
Změna č. 3 
lokalita č. 3 – sídliště Olšava v k.ú. Uherský Brod  
 plocha stávajícího sportovního hřiště mezi obytnými domy se mění na plochu pro bydlení 

v bytových domech. Předpokládá se zde výstavba objektu pro parkování obyvatel sídliště 
a výstavba hřiště. Plocha je označena B 45. 

 plocha stávajícího parkoviště v návaznosti na stávající kotelnu v jižní části sídliště se mění na 
smíšenou zónu: občanská vybavenost + dopravní služby. Plocha je označena OD 10. 

 plocha stávající technické vybavenosti v návaznosti na stávající kotelnu v jižní části sídliště se mění 
na smíšenou zónu: občanská vybavenost + dopravní služby. Plocha je označena OD 11. 

 
 lokalita č.4 :  „Nad Horním dvorem“ v k.ú. Uherský Brod  
Ve schváleném územním plánu města Uherský Brod má řešená plocha funkční využití – plocha pro 
dopravu (parkoviště). V  řešení změny č. 3 ÚP města Uh.Brod je navržena změna využití plochy na 
plochu pro podnikání, výrobní služby a řemesla.  Lokalita je označena P11. 
 
 
lokalita č. 3 – sídliště Olšava v k.ú. Uherský Brod  
 plocha v jižní okrajové části sídliště, která je navržená dle ÚP města jako plocha obč. vybavenosti 

O9 a sousedící plocha veřejné zeleně (návrh) se mění na smíšenou zónu: občanská vybavenost + 
dopravní služby. Plocha je označena OD 9. 

 
V ostatních lokalitách řešených změnou územního plánu města není řešena změna funkčního využití 
a přestavba stávajících urbanizovaných ploch, ani změna systému sídelní zeleně. 
 
 
Změna č. 9 

Označení plochy Číslo lokality Návrh využití k.ú. 

B50 Lokalita č. 1 Bydlení v bytových domech 
 

Uherský Brod 

OP9 Lokalita č. 2 Smíšená zóna: 
plochy občanské vybavenosti 

+ podnikatelské aktivity, výrobní služby 

Uherský Brod 

OB1 Lokalita č. 6 Centrální městská zástavba – smíšená zóna 
(bydlení + občanská vybavenost) 

Uherský Brod 

T2 Lokalita č. 11 Plocha pro zařízení technické vybavenosti 
 

Uherský Brod 
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Změna 10A 
Označení plochy Číslo lokality Návrh využití k.ú. 

OB3 Lokalita č. 2 Centrální městská zástavba 
– smíšená zóna (bydlení + občanská 
vybavenost) 

Uherský Brod 

 
Změna 10B_3 

Označení plochy Číslo lokality Návrh využití k.ú. 

PB1 Lokalita č. 3 Smíšená zóna: 
podnikatelské aktivity + bydlení v RD 

Uherský Brod 

 
 

d)   Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 

Občanská vybavenost  
 
Změna č. 3 
V návrhu změny č.3 jsou řešeny nové plochy smíšené zástavby pro občanskou vybavenost a dopravní 
služby.  
 
Změna č. 5 
V návrhu změny č. 5 je řešena nová návrhová plocha pro sport a rekreaci (lokalita č.2) v návaznosti 
na stávající areál základní školy.  
 
Změna č. 6 
V návrhu změny č. 6 je řešena nová návrhová plocha smíšené zóny: plochy občanské vybavenosti + 
dopravní služby OD12 (lokalita č.4) v návaznosti na stávající zástavbu bytových domů.   
 
Změna č. 7 
V návrhu změny č. 7 jsou řešeny pouze lokální úpravy v umístění ploch pro občanskou vybavenost.   
Je řešena nová návrhová plocha občanské vybavenosti O16 v rámci pivovarské zahrady 
v zastavěném území města (lokalita č.1) a návrhová plocha O17 pro rozšíření stávajícího areálu 
hvězdárny (lokalita č.3).  
 
Změna 10A 
Základní občanská vybavenost dle platného ÚP města je stabilizována. Zařízení občanské 
vybavenosti budou v rámci ploch pro smíšené zóny v lokalitách č.1 a č. 2 řešených změnou č.10A 
pouze doplněna. 
 
Změna 10B_3 
Základní občanská vybavenost dle platného ÚP města je stabilizována.  
 
Změna 10B_4 
Základní občanská vybavenost dle platného ÚP města je stabilizována. Zařízení komerční občanské 
vybavenosti a služeb budou v rámci ploch smíšené zóny v lokalitě č.4 řešené změnou č.10B pouze 
doplněna. 
 
Změna č. 11B 
Základní občanská vybavenost dle platného ÚP města je stabilizována. V lokalitě OP12 (smíšená 
zóna pro plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrobní služby) budou řešena 
doplňková zařízení komerční občanské vybavenosti. 
 

Odstraňování odpadů  
- změnami není řešeno.  
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Doprava 
 
Změna č. 3 
Dopravní kostra podle schválené ÚPD města Uherský Brod není řešením změny č. 3 schválené ÚPD 
narušena a dotčena. Síť místních komunikací ve vazbě na řešené území zůstane zachována. 
Napojení řešených ploch bude realizováno ze stávajících místních komunikací.  
 
 lokalita č. 3 :  sídliště Olšava v k.ú. Uherský Brod:  
                           V jižní okrajové části sídliště Olšava je navrženo zaokruhování obslužná komunikace, 

ostatní síť místních komunikací je zachována v trasách beze změny. V rámci 
dostavby sídliště jsou nově navrženy smíšené zóny (občanská vybavenost + 
dopravní služby) v rámci kterých lze realizovat např. odstavná a parkovací stání  
atd.- dle přípustných činností schválených regulativů. 

 Vzhledem k tomu, že lokalita je situována zčásti u silnice č. I/50 a II/490 při 
zpracování následné proj. dokumentace měl by být vypracován návrh ochrany 
venkovního prostoru tak, aby nebyly překročeny hygienické limity, vyplývající 
z Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění, a to na současný i výhledový 
provoz na uvedených silnicích. 

 
 lokalita č. 4:  „Nad Horním dvorem“ v k.ú. Uherský Brod:  
                            Změna funkčního využití plochy pro dopravu a dopravní služby na plochu pro 

podnikání, výrobní služby a řemesla  změna funkčního využití nemá na řešení 
dopravy žádný dopad. Parkování a odstavování vozidel bude řešeno na pozemcích.  

 
Pěší propojení bude řešeno v souvislosti s výstavbou jednotlivých nových funkčních ploch u nových 
obslužných komunikací. Jedná se o lokalitu č. 3 
Při řešení dopravního napojení lokalit budou respektována silniční ochranná pásma a rozhledové 
trojúhelníky, v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.  
 
Změna č. 4 
 lokalita č. 1 :  návrhová plocha pro bydlení v RD a pro podnikání  
                         Dopravní obsluha plochy a její napojení na dopravní kostru stávající zástavby města je 

zajištěna v trase stávající účelové komunikace. 
 
Změna č. 5  
 lokalita č.1 :  návrhová plocha pro bydlení v RD  
                         Dopravní obsluha plochy a její napojení na dopravní kostru stávající zástavby města je 

zajištěna v trase stávající silnice III/05019. Podmínkou pro výstavbu je zde požadavek 
na řešení ochrany stavby pro bydlení před negativními vlivy dopravy železniční a 
silniční.  

 
 lokalita č. 2 :  návrhová plocha pro sport a rekreaci 
                         Dopravní obsluha plochy pro sport a rekreaci je zajištěna napojením na stávající 

místní komunikaci prostřednictvím navrhované MK řešené ve schváleném územním 
plánu města (v trase stávající účelové hospodářské komunikace). 

 
 lokalita č. 3 :  návrhová plocha pro individuální rekreaci  
                         Dopravní obsluha plochy rekreace a její napojení na dopravní kostru města je 

zajištěno prostřednictvím stávající účelové hospodářské komunikace. 
 
 
Změna č. 6 
V návaznosti na areál Slováckých strojíren je řešena návrhová plocha pro dopravu D11. Plocha řeší 
základní úpravu nekapacitní křižovatky na silnici II/490 pro dopravní obsluhu rozsáhlého výrobního 
areálu, který je změnou územního plánu dále rozšířen. V rámci řešení úpravy křižovatky bude silnice 
rozšířena pro potřebu vytvoření odbočovacích pruhů. Návrhová místní trasa pro cyklistickou dopravu 
Uherský Brod – Nivnice je přeložena mimo rozšířenou plochu silnice. 
V návrhu změny č.6 je dále v trase stávající účelové komunikace řešena nová místní komunikace pro 
dopravní obsluhu návrhové plochy pro bydlení v rodinných domech B48 (lokalita č.3).   
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Změna č. 7 
V návrhu změny je dopravní obsluha návrhové plochy občanské vybavenosti O17 v lokalitě č.3 řešena 
novou místní komunikací v trase stávající účelové komunikace. 
 
Změna č. 8B 
V rámci změny č.8B jsou v lokalitě č.1 řešeny návrhové plochy pro dopravu a dopravní služby (D13, 
D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, D18 – pro výstavbu obchvatu města (přeložení silnice II/490 mimo 
kompaktní zástavbu města). V lokalitě č.3 je řešen návrh obslužné komunikace (plocha D22), která 
zajistí dopravní napojení lokality č.3 na silnici II/495 mezi Uherským Brodem – Vlčnovem. 
 
Změna č. 9 
V návrhu změny č.9 jsou řešeny pouze drobné lokální úpravy, bez zásadního vlivu na celkovou 
dopravní kostru města a její rozvoj.  
 
V lokalitě č.1 je v rámci změny ÚP řešena úprava křižovatky ulice Svatopluka Čecha, ul. Pod Valy a ul. 
Brodská formou návrhu okružní křižovatky. 
V lokalitě č.9 je měněna trasa navrhované místní komunikace, která řeší doplnění dopravní kostry 
sídliště Olšava. 
 
Dále jsou vypuštěny části navrhovaných obslužných komunikací v rámci ucelených návrhových ploch 
pro novou výstavbu. Dané komunikace budou řešeny na základě podrobné dokumentace, jejich 
umístění v plochách pro výrobu a bydlení je dle stanovených podmínek pro využití ploch přípustné. 
V lokalitě č.2 se v rámci návrhových ploch pro výrobu ruší návrh vnitroareálové komunikace. V lokalitě 
č.5 se v rámci návrhové plochy pro bydlení ruší část navrhované obslužné komunikace. 
 
Změna 10A 
Dopravní obsluha lokality č.1 (Nad zámkem) je řešena navrženou sítí nových úseků místních 
komunikací v souladu s katastrální mapou – po provedení dělení pozemků. 
 
Dopravní obsluhu lokality č.2 (U elektrárny) zajišťují stabilizované stávající místní komunikace. 
 
Dopravní obsluha lokality č.5 (pro rozšíření skládky odpadů - Prakšická) bude řešena prostřednictvím 
stávajícího oploceného areálu skládky, který je napojen sjezdem ze silnice III/49714. 
 
Dopravní obsluha lokality č.7 (Havřice – ul. V Kútě) bude řešena prostřednictvím navrhovaného úseku 
místní komunikace (dle platného ÚP).  
 
Dopravní obsluhu lokality č.8 (ul. Stolařská) zajišťují stabilizované stávající místní komunikace. 
 
Změna 10B_3 
Dopravní obsluha lokality č.3 (Králov) je řešena v trase stávající účelové hospodářské komunikace. 
V rámci změny je řešena plocha pro rozšíření silnice I/50 označená D20 tak, aby bylo umožněno 
vybudování přídatných pruhů. Řešení umožní nové kapacitní napojení celé lokality Králov na 
nadřazenou dopravní síť. 

 
Změna č. 11A 
Dopravní obsluhu lokality č.1 (ul. Poštovní) a č.3 (ul. Rolnická) zajišťují stabilizované stávající místní 
komunikace. 
 
Změna č. 11B 
Dopravní obsluha lokality č.2 (Škrlovec) je řešena návrhem obslužné komunikace napojené ze silnice 

II/490 v místě stávajícího dopravního napojení areálu Slováckých strojíren. 
Pro zajištění přístupu k pozemkům zemědělské půdy z navazující části města je řešeno nové napojení 
účelové komunikace na stávající dopravní kostru v okrajové části sídliště Olšava. 
 

Zásobování el. energií  
 
Změna č. 3 
V rámci řešení změny č. 3 ÚP města Uherský Brod je respektována stávající koncepce zásobování el. 
energií podle schválené ÚPD, změna nemá na ni dopad.  
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Změna č. 8B 
Pro lokalitu č.3 je řešeno zásobování elektrickou energií z rozšířené sítě VN 22kV a nové zahušťovací 
trafostanice. 
 
Změna 10B_4 
Dopravní obsluha lokality č.4 (Škrlovec – u silnice I/50) je zajištěna návrhovou plochou pro dopravu 
D19, která umožní napojení lokality na stávající dopravní kostru města – silnici I/50. Plocha pro 
dopravu D19 je situována v rámci rozsáhlého území dotčeného OP nadzemních vedení VN a VVN a 
OP silnice I/50. Navrhované řešení umožní vybudování parkovišť, manipulačních a odstavných ploch 
s obslužnými komunikacemi v území s omezením výstavby nadzemních objektů. 
Pro návrhovou plochu D19 je stanovena podmínka: 

- plocha D19 je navržena pro komunikační připojení určené pouze pro dopravně obslužné 
zařízení, resp. pro dopravní obsluhu „plochy určené pro doplňkové služby motoristům“ 

 
Pro zajištění přístupu z navazující části města a přilehlé cyklostezky je řešeno napojení lokality č.4 
úsekem místní komunikace na dopravní síť sídliště Olšava.   
Síť stávajících komunikací v krajině je stabilizována s napojením na dopravní kostru v okrajové části 
sídliště Olšava mimo nově řešené zastavitelné plochy.  
 

Spoje a spojová zařízení 
 
Změna č. 3 
V rámci řešení změny č. 3 ÚP města Uherský Brod je respektována stávající koncepce slaboproudých 
zařízení podle schválené ÚPD, změna nemá na ni dopad. 
 

Zásobování teplem 
 
Změna č. 3 
Řešení změny č.3 ÚP města Uherský Brod zachová koncepci zásobování teplem podle schváleného 
územního plánu města.  
 

Zásobování vodou  
 
Změna č. 3 
Řešení změny č.3 ÚP města Uherský Brod zachová koncepci zásobování vodou podle schváleného 
územního plánu města.  
 
Změna č. 4 
Plochy pro výstavbu v lokalitě č.1 budou napojeny ze stávajícího vodovodu v řešeném území. 
 
Změna č. 5  
Zásobování návrhových ploch pro výstavbu bude řešeno v souladu se schváleným územním plánem 
města.  
 
Změna č. 6 
Zásobování vodou návrhové plochy pro bydlení v rodinných domech B48 (lokalita č.3) je řešeno 
novou větví vodovodu napojeného ze stávající vodovodní sítě města.  
 
 

Odpadní vody  
 
Změna č. 3 
Stávající kanalizační síť města Bude respektována. Nová kanalizace pro odvedení odpadních vod z 
navrhovaných rozvojových ploch bude napojena na kanalizační síť města s likvidací odpadních vod na 
stávající městské čistírně odpadních vod. 
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Problematika dešťových vod bude řešena dle požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb.: 
§20 - Stavební pozemek se vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování vod nebo jejich 
zdržení na pozemku v kapacitě 20mm denního úhrnu srážek před jejich odvedením do vodního toku.  
§21 – Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry 
části pozemku schopné vsakování (nezastavěné) k celkové výměře pozemku činí nejméně 0,3 (u 
řadových RD) 
 
Navrhované řešení daným požadavkům na zdržení vod na pozemku v kapacitě 20mm denního úhrnu 
srážek před jejich odvedením do vodního toku vyhovuje.  
 
Změna č. 4 
Nová kanalizace pro odvedení odpadních vod z navrhovaných rozvojových ploch v lokalitě č.1 je 
napojena na kanalizační síť města s likvidací odpadních vod na stávající městské čistírně odpadních 
vod. Vody z navrhovaných záchytných odvodňovacích příkopů řešených v rámci protierozních 
opatření v lokalitě č.1 budou napojeny na navrhovanou jednotnou kanalizaci přes lapače splavenin. 
 
Změna č. 5  
Nová kanalizace pro odvedení odpadních vod z navrhovaných rozvojových ploch bude napojena na 
kanalizační síť města s likvidací odpadních vod na stávající městské čistírně odpadních vod. Likvidaci 
odpadních vod z objektů individuální rekreace zabezpečí vlastníci staveb individuálně v souladu 
s platnými právními předpisy. 
 
Změna č. 6 
Nová kanalizace pro odvedení odpadních vod z návrhové plochy pro bydlení v rodinných domech B48 
(lokalita č.3) bude napojena na kanalizační síť města s likvidací odpadních vod na stávající městské 
čistírně odpadních vod.  
 

Vodní toky a plochy 
 
Změna č. 3 
V lokalitách řešených změnou č. 3 ÚP města Uherský Brod nejsou navrhovaným řešením dotčena 
pásma pro výkon správy vodního toku (tj. 6 m od břehové hrany zachování manipulačního pruhu pro 
údržbu vodních toků). 
 

Zásobování plynem  
 
Změna č. 3 
Řešení změny č. 3 ÚPn města Uherský Brod nemá vliv na koncepci zásobování plynem dle schválené 
ÚPD města.  
 
Zástavba v rámci navržených nových ploch bude napojena na stávající plynovodní síť. Bude prefero-
váno napojení na STL rozvody, zejména v místech s kumulovanou výstavbou (lokalita č.3 – dostavba 
sídliště Olšava a lokalita č. 4 – plocha pro podnikatelské aktivity, výrobní služby a řemesla).  

 
Změna č. 4 
Zástavba v rámci navržených nových ploch bude napojena z rozšířené STL plynovodní sítě. 
 
Změna č. 5  
Zástavba v rámci nových zastavitelných ploch bude napojena na stávající plynovodní síť.  
 
 
Změna č. 6 
Zásobování plynem návrhové plochy pro bydlení v rodinných domech B48 (lokalita č.3) je řešeno 
novou větví plynovodu napojeného ze stávající plynovodní sítě města.  
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Technická vybavenost 
 
Změna č. 9 
V lokalitě č.11 je řešena zásadní změna v koncepci protipovodňové ochrany města: návrhové plochy 
pro výstavbu protipovodňových opatření (označené T2) pro ochranu stávající zástavby města před 
ničivými účinky povodní. 
 
V návrhu změny č.9 jsou dále řešeny drobné lokální úpravy - změny funkčního využití stávajících a 
návrhových ploch pro výstavbu a lokální rozšíření zastavitelných ploch. Dané úpravy jsou bez 
zásadního vlivu na celkovou koncepci technické infrastruktury města. Lokality pro novou výstavbu jsou 
situovány v návaznosti na stávající a navrhované inženýrské sítě. 
 
Změna 10A 
V rámci změny č.10A je v lokalitě č.1 (Nad zámkem) řešeno odvedení dešťových vod z nové rozsáhlé 
plochy pro obytnou zástavbu. Dále je řešeno přeložení stávajícího vedení VN22kV mimo plochy 
určené pro novu výstavbu. Ostatní řešení (zásobování vodou, zásobování plynem) je upraveno dle 
nového vymezení komunikací v území a aktualizováno dle skutečného stavu.  
Technická infrastruktura v lokalitě č.2 (U elektrárny) je stabilizována ve stávající podobě. Řešení dle 
platného ÚP zde není měněno.  
V rámci změny č.10A je v lokalitě č.5 (Prakšická) řešeno rozšíření stávající skládky TKO. Nová plocha 
pro výstavbu skládky přímo navazuje na stávající oplocené zařízení a bude napojena na stávající 
technickou infrastrukturu.  
 
Technická infrastruktura v lokalitě č.7 (Havřice – ul. V Kútě) navazuje na navrhované inženýrské sítě 
dle platného ÚP. 
Technická infrastruktura v lokalitě č.8 (ul.Stolařská) je zajištěna napojením na stávající inženýrské 
sítě.  Řešení dle platného ÚP zde není měněno. 
 
Změna 10B_3 
Pro lokalitu č.3 (Králov - návrh podnikatelského – výrobního areálu) je řešeno zásobování elektrickou 
energií z rozšířené sítě VN 22kV a nové zahušťovací trafostanice. Z rozsáhlé návrhové plochy pro 
drobnou výrobu a podnikání je řešeno odvedení dešťových vod do místní vodoteče. Splaškové vody 
budou odvedeny do malé ČOV k likvidaci – zařízení je situováno v návaznosti na místní vodoteč 
v rámci plochy P13. 
 
Změna 10B_4 
Pro lokalitu č.4 (Škrlovec – u silnice I/50 – smíšená zóna pro podnikání a občanskou vybavenost) je 
řešeno zásobování elektrickou energií z rozšířené sítě VN 22kV a nové zahušťovací trafostanice. Dále 
je řešeno napojení lokality na systém města pro zásobování vodou. Splaškové vody budou v rámci 
ploch OP10 a OP11 odvedeny do malé ČOV k likvidaci. V rámci ploch D19, OP10 a OP11 budou 
dešťové vody přednostně vsakovány, odvedení přebytečných dešťových vod bude řešeno dešťovou 
kanalizací do místní vodoteče. 
 
Změna č. 11A 
Technická infrastruktura v lokalitě č.1 (ul. Poštovní) a č.3 )ul. Rolnická) je stabilizována ve stávající 
podobě. Řešení dle platného ÚP zde není měněno. 
 
Změna č. 11B 
Základní technická infrastruktura města je stabilizována ve stávající podobě. Řešení dle platného ÚP 
je v rámci změny č.11B doplněno návrhem zahušťovací trafostanice z rozšířeného vedení VN pro 

zásobování plochy OP12 el.energií, návrhem nové větve STL plynovodu ze stávající regulační stanice 

plynu v souběhu s nově navrhovanou obslužnou komunikací pro zásobování plochy OP12 zemním 

plynem a prodloužením vodovodního řadu pro zásobování plochy OP12 vodou. Čištění splaškových 

vod je zajištěno napojením na stávající kanalizační síť s odvedením odpadních vod na stávající 
městskou ČOV k likvidaci. Dešťové vody budou v maximální možné míře využívány k zavlažování 
a zasakovány, přebytečné dešťové vody budou odvedeny navrhovanou dešťovou kanalizací 
do přilehlého vodního toku. 
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Návrh řešení požadavků civilní ochrany 
 
Změna č. 3 
V  rámci změny č.3 schválené ÚPD nedochází ke změnám koncepce civilní ochrany schválené ÚPD 
města Uherský Brod a nejsou řešeny žádné spec. požadavky, plynoucí z problematiky civilní ochrany. 
 

Veřejná prostranství 
 
Změna č. 8B 
V rámci změny č.8B je v lokalitě č.3 řešena návrhová plocha veřejného prostranství VP1 související se 
zastavitelnou plochou pro občanskou vybavenost O19.  
 
Změna 10A 
V řešení změny č.10A je navrženo využití stávající plochy veřejné zeleně dle platného ÚP (v 
současnosti zatravněná plocha) pro výstavbu rodinných domů. Plocha není využívána pro veřejnou 
zeleň, a proto nebude mít navrhované řešení dopad na stávající ucelené plochy městské zeleně.  
V ostatních lokalitách řešených změnou č.10A ÚP města Uherský Brod jsou respektována stávající 
veřejná prostranství dle platné územně plánovací dokumentace.  

 
Změna 10B_3 
V lokalitě č.3 řešené změnou č.10B ÚP města Uherský Brod jsou respektována stávající veřejná 
prostranství dle platné územně plánovací dokumentace. V lokalitě č.3 jsou navrženy rozsáhlé plochy 
areálové vyhrazené zeleně. 

  
Změna 10B_4 
V lokalitě řešené změnou č.10B ÚP města Uherský Brod jsou respektována stávající veřejná 
prostranství dle platné územně plánovací dokumentace.  

 
Změna č. 11A 
V řešení změny č.11A je navrženo využití stávající plochy veřejné zeleně dle platného ÚP (v 
současnosti zahrada přilehlého rodinného domu) pro bydlení v RD. Plocha není využívána pro 
veřejnou zeleň, a proto nebude mít navrhované řešení dopad na stávající ucelené plochy městské 
zeleně.  
 
Změna č. 11B 
V řešení změny č.11B jsou veškerá stávající veřejná prostranství s převahou zeleně stabilizována v 
podobě ploch veřejné zeleně.  
Podél jihovýchodní hranice plochy OP12 je řešen návrhový pás vyhrazené zeleně VZ22, který má 

zejména izolační funkci. V rámci řešení dopravního napojení lokality OP12 je navržena veřejně 

přístupná obslužná komunikace včetně doprovodné zeleně. 

 
 

e)    Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, 
rekreaci, dobývání nerostů atd. 

 
 
Koncepce uspořádání krajiny 
 
Změna č. 7 
V návrhu změny č.7 je přípustné zastavění plochy zemědělského půdního fondu v lokalitě č.3 v rámci 
návrhové plochy pro občanskou vybavenost O17. 
 
 
Změna č. 8B 
V řešení změny č.8B je přípustné zastavění plochy zemědělského půdního fondu mimo kompaktní 
zástavbu města v lokalitě č.1 v rámci návrhových ploch pro dopravu a dopravní služby D13, D14, D15, 
D16a, D16b, D16c, D17, D18 a v rámci návrhových ploch pro průmyslovou výrobu, skladovací a 
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provozní areály V10, V11. V lokalitě č.3 je přípustné zastavění plochy ZPF mimo kompaktní zástavbu 
města v rámci návrhové plochy pro sport a rekreaci S5 (pouze formou golfového hřiště a příměstského 
parku s drobnou architekturou), plochy pro sport a rekreaci S6 (pouze v rozsahu 20%), plochy pro 
občanskou vybavenost O19 (pouze v rozsahu 50% plochy) a plochy veřejného prostranství VP1, dále 
v rámci plochy navrhované obslužné komunikace D22. V lokalitě č.4 je přípustné zastavění plochy 
ZPF mimo kompaktní zástavbu města v rámci návrhové plochy smíšené zóny pro občanskou 
vybavenost + podnikatelské aktivity a výrobní služby OP9. Zastavění je v uvedených plochách 
přípustné pouze v rozsahu dle stanovených podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného 
rázu. 
 
Změna č. 9 
V návrhu změny č.9 je přípustné zastavění plochy zemědělského půdního fondu mimo kompaktní 
zástavbu města v lokalitě č.2 v rámci rozšíření návrhové plochy OP5 pro smíšenou zónu ploch 
občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrobní služby; v lokalitě č.3 v rámci návrhové plochy 
občanské vybavenosti O18. 
V areálech zahrádkářských a chatových kolonií je omezeno zastavění dle stanovených podmínek 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 
V rámci řešení nových ploch pro výstavbu jsou zachována stávající dopravní propojení v krajině tak, 
aby nevznikly zbytkové plochy ZPF bez možnosti dopravního napojení. 
Navrhovaným řešením nejsou dotčeny stávající investice do půdy. 
 
Změna 10A 
V řešení změny č.10A je přípustné zastavění ploch zemědělského půdního fondu mimo kompaktní 
zástavbu města: 

- v lokalitě č.1 v rámci návrhových ploch pro bydlení v rodinných domech (B1) a pro centrální 
městskou zástavbu: smíšená zóna bydlení + občanská vybavenost (B3) – plochy označené 
B7, B8, B9, B10, B11, B12, B50, B51, OB2. 

- v lokalitě č.5 je přípustné zastavění plochy ZPF v rámci návrhové plochy pro zařízení 
technické vybavenosti (plocha pro rozšíření stávající skládky TKO) – plocha označená T9. 

- v lokalitě č.7 v rámci návrhové plochy pro bydlení v rodinných domech (B1) – plocha 
označená B52.  

 
Zastavění je v uvedených plochách přípustné pouze v rozsahu dle stanovených podmínek 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 
 
V řešení změny č.10A je přípustné zastavění ploch zemědělského půdního fondu v zastavěném území 
města: 

- v lokalitě č.8 v rámci návrhové plochy pro bydlení v rodinných domech (B1) – plocha 
označená B53. 

 
Změna 10B_3 
V řešení změny č.10B je přípustné zastavění ploch zemědělského půdního fondu mimo kompaktní 
zástavbu města: 

- v lokalitě č.3 v rámci návrhových ploch pro dopravu (D), pro  podnikání, výrobní služby a 
řemesla (P) a pro vymezení vyhrazené zeleně s izolační funkcí (VZ) – plochy označené D20, 
P13, P14, VZ20, VZ21. 

Zastavění je v uvedených plochách přípustné pouze v rozsahu dle stanovených podmínek 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 

 
Změna 10B_4 
V řešení změny č.10B je přípustné zastavění ploch zemědělského půdního fondu mimo kompaktní 
zástavbu města: 

- v lokalitě č.4 v rámci návrhových ploch smíšené zóny: plocha občanské vybavenosti + 
podnikatelské aktivity, výrobní služby (OP) a pro dopravu (D) – plochy označené OP10, OP11, 
D19  

Zastavění je v uvedených plochách přípustné pouze v rozsahu dle stanovených podmínek 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 
 
Změna č. 11A 
V řešení změny č.11A není navrhováno zastavění ploch zemědělského půdního fondu. 
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Změna č. 11B 
V řešení změny č.11B je přípustné zastavění ploch zemědělského půdního fondu mimo kompaktní 
zástavbu města: 
    - v lokalitě č.2 v rámci návrhových ploch smíšené zóny pro občanskou vybavenost + podnikatelské 
aktivity a výrobní služby (OP) – plocha označená OP12, pro dopravu (D) – plocha označená D21 a pro 
vymezení vyhrazené zeleně s izolační funkcí (VZ) – plocha označená VZ22 
Zastavění je v uvedených plochách přípustné pouze v rozsahu dle stanovených podmínek pro využití 
ploch a podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 
 
Protierozní opatření 
V lokalitě č.2 jsou navrženy nové plochy pro posílení vzrostlé zeleně, které mají zejména izolační 
funkci. Pás návrhové vyhrazené zeleně VZ22 zajistí ochranu přilehlých ploch orné půdy před větrnou 

erozí. Plocha navrhované krajinné zeleně KZ4, vodní plocha a mokřadní společenství s doprovodnou 

zelení Vo1 a návrhové plochy sadů a zahrad SZ1, SZ2, vymezené mezi zastavitelnými plochami pro  

podnikání a stávající cyklostezkou přispějí k protierozní ochraně území a posílí doprovodnou zeleň 

v těsné návaznosti na významný krajinný prvek „Škrlovský rybník“. 
 
 

Územní systém ekologické stability, protierozní opatření 
 
Změna č. 3 
Ve schváleném územním plánu města Uherský jsou řešeny kolem vodního toku Nivnička prvky ÚSES 
– v souladu s generelem ÚSES. Změnou č. 3 je řešeno doplnění prvků ÚSES kolem vodního toku 
Nivnička východně od areálu Slováckých strojíren. 
Součástí řešení je i návrh zatravnění údolní nivy vodního toku Nivnička – pro možnost vzniku ucelené 
plochy s vysokým stupněm ekologické stability s možností vzniku řady biotopů, zejména s vodními 
prvky se stojatou vodou a vznik biotopů nivních společenstev lučních i lužního lesa, které v současné 
době v území chybí.  
 
Změna č. 4 
V lokalitě č.1 bude ochrana objektů před extravilánovými vodami řešena v rámci zastavitelných ploch 
B46 a P12. 
 
Změna č. 5  
Požadovaná ochrana objektů před extravilánovými vodami v rámci návrhových ploch pro výstavbu 
řešených změnou územního plánu bude řešena v rámci zastavitelného území 

 
Změna č. 6 
V návrhu změny č.6 je řešeno posílení vzrostlé zeleně v k.ú. Uherský brod v rámci řešení 
protierozních opatření - plochy pro zalesnění LZ1 a pro zatravnění TTP1 v lokalitě č.2. 
 
Změna č. 8B 
Část návrhových ploch pro dopravu v lokalitě č.1 zasahuje plochy ÚSES vymezené ve schváleném 
územním plánu města. V souvislosti s řešením obchvatu města je několik lokálních prvků ÚSES 
upraveno. Lokální biocentra ležící v trase pozemní části navrhované komunikace jsou odsunuta mimo 
plochy pro dopravu a jejich výměra je dle potřeby doplněna rozšířením návrhových částí.  
V lokalitě č.3, v ploše pro sport S6 bude v konkrétním řešení, v návaznosti na upřesnění vymezení 
obslužné komunikace, zajištěna realizace interakčního prvku. V ploše pro sport S6 bude respektován 
vodní tok (významný krajinný prvek ze zákona) včetně realizace doprovodné zeleně. V rámci realizace 
golfového hřiště a příměstského parku v lokalitě č.3 bude vzrostlá zeleň v původní dendrologické 
skladbě dále výrazně posílena s ohledem na charakter navrhovaného funkčního využití. 
 
V rámci změny č.8B je v lokalitě č.3 řešena výstavba sportovně – rekreačního areálu. Součástí 
výstavby areálu bude řešení stabilizace svahu ohroženého sesuvem v dotčené lokalitě a realizace 
protierozních opatření. Základem protierozní ochrany lokality je rozsáhlé plošné zatravnění 
s výsadbou vzrostlé zeleně v návrhových plochách S5, S6 a v návrhové ploše krajinné zeleně TTP2. 
 
Změnou územního plánu města Uherský Brod je řešeno doplnění rozsáhlé plochy pro sportovně – 
rekreační areál v proluce mezi stávajícími zahrádkářskými koloniemi v k.ú. Havřice a v k.ú, Vlčnov. 
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V rámci daného areálu budou situovány stavby pro stabilizaci svahu a opatření k zajištění protierozní 
ochrany území.   
 
Změna č. 9 
Část návrhové plochy T2 pro technickou vybavenost v lokalitě č.11 zasahuje plochy vymezeného 
lokálního biokoridoru. Lokální biokoridor zůstává nedílnou součástí ploch technické vybavenosti pro 
výstavbu protipovodňových opatření v návaznosti na koryto řeky Olšavy. Ostatní prvky územního 
systému ekologické stability vymezené ve schváleném územním plánu města nejsou navrhovanými 
změnami dotčeny. 
 
Změna 10A 
Návrhová plocha pro zařízení technické vybavenosti v lokalitě č.5 (rozšíření skládky TKO Prakšická) 
zasahuje návrhovou plochu doplňkového prvku ÚSES - interakční prvek (izolační zeleň – větrolam). 
Daný prvek bude částečně zachován v ploše stávajícího pozemku určeného k plnění funkce lesa a 
doplněn novou plochou pro krajinnou zeleň tak, aby byla zajištěna účinná ochrana skládky odpadů 
před větrem a rovněž optická izolace daného technického zařízení od navazující silnice III. třídy. 
Prvky základní kostry územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory) nejsou 
navrhovanými úpravami v lokalitách řešených změnou dotčeny. 
 
V lokalitě č.5 jsou navrženy nové plochy pro posílení vzrostlé zeleně, které mají zejména izolační 
funkci.   
 
Změna 10B_3 
V lokalitě č.3 je v návaznosti na oplocení stávajících výrobních areálů navržen doplňkový prvek ÚSES 
– interakční prvek. Tato liniová zeleň bude mít zejména funkci izolační a estetickou. 
Prvky základní kostry územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory) nejsou 
navrhovanými úpravami v lokalitě řešené změnou dotčeny. 
 
V lokalitě č.3 jsou navrženy nové plochy pro posílení vzrostlé zeleně, které mají zejména izolační 
funkci. Rozsáhlé pásy izolační zeleně rovněž zajistí ochranu přilehlých ploch orné půdy před větrnou 
erozí. V rámci ploch vyhrazené zeleně VZ20, VZ21 je přípustné pěstování dřevin a rostlinného 
materiálu určeného pro zpracování v rámci zařízení a provozů v plochách pro podnikání, výrobní 
služby a řemesla P13, P14.   
 
 
Změna 10B_4 
Prvky základní kostry územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory) nejsou 
navrhovanými úpravami v lokalitě řešené změnou dotčeny. 
 
V lokalitě č.4 je navržena nová plocha pro posílení vzrostlé zeleně, která bude mít zejména izolační 
funkci, současně posílí ochranu přilehlých ploch před větrnou erozí.  
 
Změna č. 11A 
Navrhované lokální úpravy se dotýkají pouze zastavěného území města – řešení nemá dopad na 
vymezené prvky ÚSES a dopravní propojení v krajině. Změnou nejsou dotčena protierozní opatření. 
 
Změna č. 11B 
Prvky základní kostry územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory) a významný 

krajinný prvek „Škrlovský rybník“ vymezené v platném územním plánu jsou stabilizovány. Územní 
systém ekologické stability je doplněn návrhem interakčního prvku formou výsadby vzrostlé zeleně 

umístěné v souběhu s navrhovanou komunikací pro dopravní obsluhu plochy OP12. 
 
 

Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jejich technické 
zajištění 
 
Změna č. 4 

V lokalitě č.4 je zapracováno vymezení stanoveného chráněného ložiskového území pro ložisko 
cihlářské suroviny Havřice dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní 
správy VIII č.j. 570/008/A-20/2936/04-Šs ze dne 31.3.2005.  
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Změna č. 8B 
V rámci řešení návrhové plochy pro výstavbu sportovně - rekreačního areálu v lokalitě č.3 je 
navrhováno její zásobování elektrickou energií tak, aby nebyly dotčeny zájmy CHLU cihlářské hlíny 
Havřice. 
 
Změna č. 9 
V rámci řešení změny č.9 nejsou dotčeny zájmy ochrany nerostných surovin. 
 
 

Prostupnost krajiny 
 
Změna č. 5  
Nová výstavba bude respektovat požadavek na zachování prostupnosti území – tj. zachování 
stávajících dopravních propojení. 
 
Změna č. 6 
Nová výstavba v návrhových plochách pro bydlení B48, veřejnou zeleň VZa. VZb, pro výrobu V9 
v návaznosti na zastavěné území města bude respektovat požadavek na zachování prostupnosti 
území – tj. zachování stávajících dopravních propojení. 
 
Změna č. 7 
Nová návrhová plocha pro občanskou vybavenost O17 v těsné návaznosti na stávající areál 
hvězdárny mimo kompaktní zástavbu města respektuje požadavek na zachování prostupnosti území – 
tj. zachování stávajících dopravních propojení v krajině. 
 
Změna č. 8B 
V rámci plochy pro dopravu a dopravní služby D13, D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, D18 bude 
řešeno bezkolizní křížení stávajících silnic a účelových komunikací s tělesem navrhované přeložky 
silnice II/490 tak, aby zůstala zachována stávající dopravní propojení v krajině a nevznikly zbytkové 
plochy ZPF a PUPFL bez možnosti dopravního napojení. V rámci nových návrhových ploch pro sport 
a rekreaci S5, S6, plochy pro občanskou vybavenost O19 a plochy veřejných prostranství VP1 
v lokalitě č.3 v návaznosti na stávající plochy individuální rekreace bude v navazující dokumentaci 
zapracováno dopravní propojení účelových komunikací v k.ú. Havřice s dopravní sítí v k.ú. Vlčnov, 
řešení respektuje požadavek na zachování prostupnosti území – tj. zachování stávajících dopravních 
propojení v krajině.  
 
Změna 10A 
Navrhované řešení v lokalitách č.1 a č.5 respektuje dopravní propojení v krajině dle stávajícího 
zaužívaného stavu.  Navrhovaným řešením nevzniknou zbytkové plochy ZPF a PUPFL bez možnosti 
dopravního napojení. 
 
Změna 10B_3 
Navrhované řešení v lokalitě č.3 respektuje dopravní propojení v krajině dle stávajícího zaužívaného 
stavu.  Navrhovaným řešením nevzniknou zbytkové plochy ZPF a PUPFL bez možnosti dopravního 
napojení. 
 
Změna 10B_4 
Navrhované řešení v lokalitě č.4 respektuje dopravní propojení v krajině dle stávajícího zaužívaného 
stavu. Síť stávajících komunikací v krajině je stabilizována s napojením na dopravní kostru v okrajové 
části sídliště Olšava mimo nově řešené zastavitelné plochy. Navrhovaným řešením nevzniknou 
zbytkové plochy ZPF a PUPFL bez možnosti dopravního napojení. 
 
Změna 11B 
Navrhované řešení v lokalitě č.2 respektuje dopravní síť v lokalitě Škrlovec. Dopravní napojení lokality 

na silnici II/490 je řešeno v místě stávajícího napojení Slováckých strojíren formou kapacitní 
křižovatky, nová obslužná komunikace je vedena v trase stávající účelové hospodářské komunikace v 
souladu s komplexními pozemkovými úpravami. Navrhovaným řešením nevzniknou zbytkové plochy 

ZPF bez možnosti dopravního napojení. 
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Ochrana před povodněmi  
 
Změna č. 8B 
Část ploch pro výstavbu silnice II.třídy a návrhová plocha smíšené zóny OP9 leží ve stanoveném 
záplavovém území. Řešení návrhové plochy pro výstavbu veřejně prospěšné stavby (obchvatu města) 
– lokalita č.1 a návrhová plocha smíšené zóny OP9 – lokalita č.4 nezasahuje do aktivní zóny 
záplavového území. Nová výstavba v lokalitách č.1 a č.4 bude splňovat požadavky na 
protipovodňovou ochranu staveb, bude řešena tak, aby byl minimalizován její vliv na povodňové 
průtoky. Ostatní plochy pro výstavbu řešené změnou č.8B jsou situovány mimo stanovené záplavové 
území řeky Olšavy.  
Řešení tělesa silnice II.třídy v návrhové ploše D16c bude respektovat požadavky dle Plánu oblasti 
povodí Moravy na realizaci protipovodňového opatření - poldru RN073 v těsně navazujícím území. 
 
Lokalita č.11 leží v aktivní zóně záplavového území řeky Olšavy – jedná se o plochu vymezenou pro 
výstavbu protipovodňových opatření, které budou sloužit k ochraně přilehlých zastavěných ploch před 
ničivým účinkem povodní.  
Část ploch pro výstavbu řešených změnou č.9 územního plánu města Uherský Brod leží ve 
stanoveném záplavovém území řeky Olšavy mimo jeho aktivní zónu. Nová výstavba zde bude řešena 
tak, aby byl minimalizován její vliv na povodňové průtoky a stavby nezabraňovaly odtoku vody při 
povodni.  
Ostatní plochy pro výstavbu řešené změnou č.9 jsou situovány mimo stanovené záplavové území řeky 
Olšavy.  
 
Změna 10A 
Lokalita č.8 řeší novou výstavbu rodinných domů v proluce ohraničené stávající kompaktní zástavbou 
města. Lokalita leží ve stanoveném záplavovém území řeky Olšavy, ale je situována mimo jeho aktivní 
zónu. V rámci výstavby rodinných domů v dané lokalitě budou respektovány požadavky na ochranu 
staveb před povodněmi. V rámci pásma pro výkon správy vodohospodářsky významného vodního 
toku Olšava jsou navrhovány zahrady rodinných domů, které nejsou určeny pro novou zástavbu. 
Ostatní plochy pro výstavbu řešené změnou č.10A jsou situovány mimo stanovené záplavové území 
řeky Olšavy.  
 
Změna 10B_3 
Plochy pro výstavbu řešené změnou č.10B jsou situovány mimo stanovené záplavové území řeky 
Olšavy.  
V návaznosti na vymezenou zastavitelnou plochu P14 je navržena ochrana zástavby před 
extravilánovými vodami formou odvodňovacího příkopu, který bude částečně zatrubněn a bude 
odvádět vodu z přívalových srážek do místní vodoteče. 
 
Změna 10B_4 
Plochy pro výstavbu řešené změnou č.10B jsou situovány mimo stanovené záplavové území řeky 
Olšavy.  
 
Změna č. 11A 
Navrhované lokální úpravy řešené v rámci změny č.11A jsou situovány mimo stanovené záplavové 
území řeky Olšavy.  
 
Změna č. 11B 
Navrhovaná lokální úprava řešená v rámci změny č.11B je situována mimo stanovené záplavové 

území řeky Olšavy. 
 

Rekreace 
 
Změna č. 5  
V rámci změny ÚP je řešeno lokální rozšíření chatové zástavby v k.ú. Uherský Brod – lokalita č.3. 
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Svahové deformace 
 
Změna č. 9 
Navrhované řešení se nedotýká ploch ohrožených svahovou deformací. 

 
 

f)   Stanovení podmínek pro využití ploch, přípustného využití, 
nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití těchto ploch 
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu 

 
 
Podmínky pro využití ploch 
 
Změna č. 3 
1.  Navržené funkční využití 
Lokalita 1 - plocha ÚSES  ÚSES 

- louky, pastviny (zatravnění)  LP 
- vodní plochy, tůně  Vo 

Lokalita 2 - plocha lesů   L 
Lokalita 3 - smíšená zóna: občan.vybavenost + dopravní služby OD 

- plochy bydlení v RD  B1 
- plochy bydlení v bytových domech  B2 

Lokalita 4 - plocha pro podnikání, výrobní služby a řemesla P 
 
2.  Podmínky využití funkčních ploch 
 
Lokalita 1  :      
ÚSES:    plochy prvků lokálního územního systému ekologické stability 
LP :        louky a pastviny 
Vo :        vodní plochy a vodní toky 
Regulativ zůstává - dle schválených regulativů ÚP města Uherský Brod 
 
 
Lokalita 2  :         
L :         lesy 
Regulativ zůstává - dle schválených regulativů ÚP města Uherský Brod  
 
 
Lokalita 3  :        
OD :       smíšená zóna: plochy občanské vybavenosti + dopravní služby 
B1/c  :    bydlení v rodinných domech /čisté bydlení 
B2  :       bydlení v bytových domech 
Regulativy zůstávají - dle schválených regulativů dle ÚP a změny č. 2 ÚP města Uherský Brod 
 
 
Lokalita 4  :         
P :  plochy pro podnikání a podnikatel.aktivity, služby výrobního charakteru, řemesla 
Regulativ zůstává - dle schválených regulativů ÚP města Uherský Brod s doplněním: 
- pro plochu P 11 platí, že zde mohou být realizovány objekty s výrobními a skladovacími provozy za 

předpokladu, že v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení budou dodržovány hygienické 
limity hluku stanovené zvláštními předpisy. 

 
Změna č. 4 
Lokalita 1  :      
B1 : bydlení v rodinných domech  
P2 :  plochy pro podnikání a podnikatel.aktivity, služby výrobního charakteru, řemesla 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
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- pro plochu B 46 a P 12 platí: ochrana objektů před extravilánovými vodami bude řešena v rámci 
zastavitelných ploch. 

- pro plochu P 12 platí: objekty s výrobními a skladovacími provozy zde jsou přípustné za 
předpokladu, že v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení budou dodržovány hygienické 
limity stanovené zvláštními předpisy a plocha podnikání P 12 bude od plochy pro bydlení B 46 
oddělena pásem izolační zeleně. 

 
 
Lokalita 4  :         
Funkční plochy vymezené ve schválené územně plánovací dokumentaci a regulativy využití území 
zůstávají v lokalitě č.4 v souladu se schváleným územním plánem města.  
 
Změna č. 5  
Lokalita 1  :      
B1 : bydlení v rodinných domech  
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
- pro plochu B 47 platí, že zde bude nutné v rámci výstavby RD řešit ochranu objektu bydlení před 

škodlivými vlivy z dopravy železniční a silniční. Objekt bydlení bude situován v maximální možné 
vzdálenosti od stávající plochy železnice ČD v jejím OP. 

 

Lokalita 2  :         
S : plochy pro sport a rekreaci 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

Lokalita 3  :         
ZK : rekreační zástavba – zahrádkářské kolonie 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

 
Změna č. 6 
Lokalita 1  :         
V : plochy pro průmyslovou výrobu, skladovací a provozní areály 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
L1 : plochy krajinné zeleně 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
D : plochy pro dopravu a dopravní služby 
Regulativy využití území dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
V návrhové ploše D11 je přípustné rozšíření silnice II/490 pro účel vytvoření odbočovacích pruhů   

 
Lokalita 3  :      
B1 : bydlení v rodinných domech  
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
VZ : plochy veřejné zeleně a plochy vyhrazené zeleně  
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

Lokalita 4  :         
OD : smíšená zóna: plochy občanské vybavenosti + dopravní služby 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

Lokalita 5  :      
B1 : bydlení v rodinných domech  
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 

 
Změna č. 7 
Lokalita 1:         
OB : plochy občanské vybavenosti 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
D : plochy pro dopravu a dopravní služby 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod  
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Lokalita 3:      
OB : plochy občanské vybavenosti 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 

 
Změna č. 8A 
 
Lokalita 5:   návrhová plocha P12                 
P : plochy pro podnikání a podnikatelské aktivity, služby výrobního charakteru, řemesla    
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 

 
Změna č. 8B 
Lokalita 1:   
Plochy: D13, D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, D18       
D : plochy pro dopravu a dopravní služby 
Regulativy využití území dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
 
Hlavní využití návrhových ploch D13, D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, D18: pozemky staveb 
pozemních komunikací pro dopravu silniční, pěší a cyklistickou včetně pozemků, na kterých jsou 
umístěny součásti komunikace (například náspy, zářezy, opěrné zdi, protihluková opatření, stavby pro 
zajištění křížení s dopravní a technickou infrastrukturou a s vodními toky) včetně doprovodné a 
izolační zeleně. 
Podmíněně přípustné využití návrhových ploch D14, D15: parkování vozidel 
Podmínka: parkování je přípustné jen v přímé návaznosti na návrhové plochy V3, V6, V10, V11, P10. 
Nepřípustné využití návrhových ploch D13, D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, D18: umísťování 
dopravních zařízení a dopravního vybavení (například čerpací stanice PHM, autobusová nádraží, 
areály údržby pozemních komunikací, garáže, odstavné a parkovací plochy s výjimkou podmíněně 
přípustného využití), umísťování doprovodných služeb pro motoristy (například motoresty, motely).  
 
 

Plochy V10, V11       
V : plochy pro průmyslovou výrobu, skladovací a provozní areály 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 

Plochy lokálních biocenter LBC766828-3, LBC774081-4  
ÚSES : plochy prvků lokálního územního systému ekologické stability 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 

Lokalita 3:    
Plocha: S5      
S : plochy pro sport a rekreaci    
Regulativy využití území dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 

Podmíněně přípustné využití v návrhové ploše S5: výstavba golfového hřiště a realizace příměstského 
parku s rekreačně využívanými zatravněnými plochami včetně související technické a dopravní 
infrastruktury, umělých vodních ploch a toků, drobné architektury. 
Podmínka: stavby v návrhové ploše S5 je přípustné umísťovat pouze po provedení opatření k zajištění 
stabilizace svahu (sesuvného území) v dotčené ploše, stavby budou umístěny na základě podrobného 
inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu.  
 
Plocha: S6      
S : plochy pro sport a rekreaci    
Regulativy využití území dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
Podmíněně přípustné využití v návrhové ploše S6: výstavba otevřených sportovišť, golfového hřiště, 
realizace příměstského parku s rekreačně využívanými zatravněnými plochami včetně související 
technické a dopravní infrastruktury, umělých vodních ploch a toků, drobné architektury. 
Podmínka: stavby v návrhové ploše S6 je přípustné umísťovat pouze po provedení opatření k zajištění 
stabilizace svahu (sesuvného území) v dotčené ploše, stavby budou umístěny na základě podrobného 
inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu.  
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Plocha: O19      
OB :  plochy občanské vybavenosti (bez kombinace s jinou funkcí)    
Regulativy využití území dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
Podmíněně přípustné využití v návrhové ploše O19: výstavba dle platných regulativů využití území 
včetně umělých vodních ploch a toků. 
Podmínka: stavby v návrhové ploše O19 je přípustné umísťovat pouze po provedení opatření 
k zajištění stabilizace svahu (sesuvného území) v dotčené ploše, stavby budou umístěny na základě 
podrobného inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu.  
 
Plocha: VP1      
VP :  plochy veřejných prostranství    
Schválené regulativy v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
Podmíněně přípustné využití v návrhové ploše VP1: výstavba ploch veřejných prostranství sloužících 
pro dopravní obsluhu přilehlých návrhových ploch občanské vybavenosti včetně související dopravní a 
technické infrastruktury a ploch veřejné zeleně, drobná architektura. 
Podmínka: stavby v návrhové ploše VP1 je přípustné umísťovat pouze po provedení opatření 
k zajištění stabilizace svahu (sesuvného území) v dotčené ploše, stavby budou umístěny na základě 
podrobného inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu.  
 
Plocha obslužné komunikace: D22       
D : plochy pro dopravu a dopravní služby 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

 
Plocha: TTP2      
L1 : plochy krajinné zeleně 
Regulativy využití území dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
 
Přípustné využití: trvalé travní porosty 
 
Podmíněně přípustné využití v ploše TTP2: koryta vodních toků a vodní plochy s doprovodnou zelení, 
stavby pro zajištění stabilizace svahu, nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury. 
Podmínka: koryta vodních toků s doprovodnou zelení jsou přípustná v přirozených údolnicích, vodní 
plochy v plochách podmáčených, stavby pro zajištění stabilizace svahu jsou přípustné v plochách 
ohrožených sesuvem. Stavby dopravní a technické infrastruktury pouze související s obsluhou dané 
plochy, dále nezbytné křížení se stavbami technické infrastruktury pro potřeby obce.  
 
Nepřípustné využití: v návrhové ploše TTP2 je vyloučeno (s výjimkou přípustného a podmíněně 
přípustného využití) umísťování dalších staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, 
těžbu nerostů, rekreace a cestovního ruchu uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona. 
 
 
Lokalita 4:    
 
Plocha OP9       
OP :   Smíšená zóna: plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrobní služby    
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 

 
Změna č. 9 
Lokalita 1:   
Plocha: B50       
B2 : bydlení v bytových domech 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
Lokalita 2:   
Plochy: OP7, OP8       
V : plochy pro průmyslovou výrobu, skladovací a provozní areály 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
Plochy: OP5, OP9       
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OP : smíšená zóna: plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrobní služby  
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

Lokalita 3:   
Plocha: O18       
OB : plochy občanské vybavenosti (bez kombinace s jinou funkcí) 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 

Lokalita 4:   
Plocha: B51       
B1 : bydlení v rodinných domech 
Regulativy využití území dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
Přípustné činnosti: 
Doplňuje se: 

- v lokalitě č.B51 je přípustné umísťování pouze doplňkových staveb k bydlení: garáží a skladů  
Ostatní podmínky pro využití ploch B1 nejsou měněny - zůstávají dle schválených regulativů v ÚP 
města Uherský Brod 
 
 

Lokalita 5:   
Úprava vymezení plochy: B31       
B1 : bydlení v rodinných domech 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 

Lokalita 6:   
Plocha: OB1       
B3 : centrální městská zástavba – smíšená zóna (bydlení + obč.vybavenost) 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 

Lokalita 7:   
Plocha: B52       
B1 : bydlení v rodinných domech 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 
 

Lokalita 9:   
Plochy: VZ18, VZ19       
VZ : plochy veřejné zeleně a plochy vyhrazené zeleně 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

Plocha: S4       
S: plochy pro sport a rekreaci 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

Plocha: OD11       
OD: smíšená zóna: plochy občanské vybavenosti + dopravní služby 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 
 

Lokalita 10:   
Plocha stávajících sadů a zahrad       
SZ: sady a zahrady 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 
Lokalita 11:   
Plocha: T2       
Regulativy využití území dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
T : plochy pro zařízení technické vybavenosti 
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Přípustné činnosti: 
Doplňuje se: 

- pozemky staveb a zařízení pro ochranu přilehlých ploch před záplavami (protipovodňová 
opatření) 

- pozemky staveb pro nezbytnou dopravní obsluhu 
- pozemky veřejných prostranství 
- pozemky veřejné zeleně 

Ostatní podmínky pro využití ploch T nejsou měněny - zůstávají dle schválených regulativů v ÚP 
města Uherský Brod 
 
V rámci řešení změny č.9 územního plánu města Uherský Brod se doplňuje regulativ B1:   
 
B1 : bydlení v rodinných domech 
Přípustné činnosti: 
Doplňuje se: 

- pozemky staveb pro nezbytnou dopravní obsluhu ploch bydlení v rodinných domech 
- pozemky veřejných prostranství 
- pozemky veřejné zeleně 

Ostatní podmínky pro využití ploch B1 nejsou měněny - zůstávají dle schválených regulativů v ÚP 
města Uherský Brod 
 
 
V rámci řešení změny č.9 územního plánu města Uherský Brod se mění regulativ ZK:   
 
ZK : rekreační zástavby – zahrádkářské areály 
Plochy zahrádkářských a chatových kolonií a rekreačně využívaných zahrad a sadů. 
Hlavní využití: 

- sady a zahrady pro rodinnou rekreaci 
Přípustné činnosti: 

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (zahradní domky, chaty) 
- pozemky hospodářských staveb pro skladování (sklady zahradního nářadí a mechanizace, 

sklady produktů samozásobitelské rostlinné produkce) 
- pozemky staveb pro nezbytnou technickou vybavenost ploch rodinné rekreace 
- pozemky staveb pro nezbytnou dopravní obsluhu ploch rodinné rekreace 
- doplňkové pozemky dětských hřišť 
- doplňkové pozemky veřejných prostranství a veřejné zeleně 

Nepřípustné činnosti: 
- pozemky staveb pro bydlení 
- pozemky staveb pro hromadnou rekreaci 
- pozemky staveb pro občanskou vybavenost 
- sportovní areály 
- výrobní a podnikatelské areály 
- velkoplošné intenzivní sady a zahrady včetně pozemků staveb zemědělské výroby  

      
 
Změna 10A 
Lokalita č.1 (Nad zámkem):   
 Plochy: B7, B8, B9, B10, B11, B12, B50, B51       
B1 : bydlení v rodinných domech 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

Plocha: OB2       
B3 : centrální městská zástavba – smíšená zóna (bydlení + občanská vybavenost) 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

Lokalita č.2 (U Elektrárny):   
Plocha: OB3       
B3 : centrální městská zástavba – smíšená zóna (bydlení + občanská vybavenost) 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
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Lokalita č.5 (skládka Prakšická):   
Plocha: T9       
T : plochy pro zařízení technické vybavenosti 
Regulativy využití území dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
 
Přípustné využití:  stavby a zařízení pro ukládání a zpracování odpadů 
 

Plocha: KZ2      
L1 :  plochy krajinné zeleně    
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 
Lokalita č.6 (u Králova):   
Plocha: LZ2       
L : lesy 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 
Lokalita č.7 (Havřice – ul. V Kútě):   
Plocha: B52       
B1 : bydlení v rodinných domech 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
Lokalita č.8 (ul.Stolařská):   
Plocha: B53       
B1 : bydlení v rodinných domech 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
Plocha: SZ1       
SZ : sady a zahrady (plochy zemědělského půdního fondu) 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 
Změna 10B_3 
 
Lokalita č.3 (Králov):   
 Plochy: P13, P14       
P : plochy pro podnikání a podnikatelské aktivity, služby výrobního charakteru, řemesla 
Regulativy využití území dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
 
Nepřípustné využití v plochách P13, P14 se doplňuje: 
-  stavby a zařízení výroby el.energie – fotovoltaické panely, stožáry větrných generátorů 
 
Plocha: PB1      
Schválené regulativy v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
PB :  smíšená zóna – podnikatelské aktivity + bydlení v RD    
 
Přípustné využití: 

- výrobní podnikatelské aktivity, výrobní služby a řemesla slučitelné s bydlením 
- skladování slučitelné s bydlením 
- zařízení občanské vybavenosti a nevýrobních služeb slučitelné s bydlením 
- bydlení v rodinných domech 
- nezbytná dopravní infrastruktura 
- nezbytná technická infrastruktura 

Nepřípustné využití: 
- výrobní podnikatelské aktivity, výrobní služby a řemesla, které nejsou slučitelné s bydlením 

- stavby a zařízení výroby el.energie – fotovoltaické panely, stožáry větrných generátorů 
 
Plochy VZ20, VZ21       
VZ : plochy veřejné zeleně a plochy vyhrazené zeleně 
Regulativy využití území dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod se doplňují: 
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Přípustné využití ploch VZ20, VZ21: 

- vyhrazená izolační zeleň, větrolamy 
- produkce dřevin a rostlinného materiálu určeného pro zpracování v zařízeních a provozech 

navazujících ploch pro podnikání, výrobní služby a řemesla 
- suchý poldr, vodní plochy 
- nejkratší možné křížení s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití ploch VZ20, VZ21: 
- stavební činnost s výjimkou: křížení s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury a 

výstavby vodních nádrží 
 

Plocha: D20      
D :  plochy pro dopravu a dopravní služby    
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
Změna 10B_4 
Lokalita č.4 (Škrlovec – u silnice I/50):   
 

Plochy: OP10, OP11       
OP :  smíšená zóna: plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrobní služby 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

Plocha: D19      
D :  plochy pro dopravu a dopravní služby    
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 

Plocha: KZ3      
L1 :  plochy krajinné zeleně    
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 
Změna č. 11A 
Lokalita č.1, k.ú. Újezdec u Luhačovic – ul. Poštovní:   
 Plochy: B54      
B1 : bydlení v rodinných domech 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 

Lokalita č.3, k.ú. Uherský Brod – ul. Rolnická:   
 Plocha: ZK8       
ZK : rekreační zástavby – zahrádkářské areály 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod (dle změny 
č.9 ÚP města Uherský Brod)  
 
Změna č. 11B 
Lokalita č.2 (Škrlovec): 
Plocha OP12 
OP : smíšená zóna: plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrobní služby 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
Plocha D21 
D : plochy pro dopravu a dopravní služby 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
Plocha VZ22 
VZ  : plochy veřejné zeleně a plochy vyhrazené zeleně 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
Přípustné využití plochy VZ22: 

- vyhrazená izolační zeleň, větrolamy 
- produkce dřevin a rostlinného materiálu určeného pro zpracování v zařízeních a provozech 
- navazujících ploch smíšené zóny pro občanskou vybavenost + podnikatelské aktivity 
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a výrobní služby 
- nejkratší možné křížení s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití plochy VZ22: 
- stavební činnost s výjimkou: křížení s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury 

 
Plocha: KZ4 
L1 : - plochy krajinné zeleně 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
Plocha: Vo1 
Vo : vodní plochy a vodní toky 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
Plochy: SZ1, SZ2 
SZ: sady a zahrady 
Regulativy využití území zůstávají - dle schválených regulativů v ÚP města Uherský Brod 
 
 
 
 

Podmínky prostorového uspořádání 
 
Změna č. 3 
Podmínky prostorového uspořádání v návrhových lokalitách: 

- výstavba bude respektovat požadavek na zachování prostupnosti území – tj. zachování 
stávajících účelových a místních komunikací, případně pěších propojení 

 
V rámci návrhových ploch pro bydlení v RD bude procento zastavění pozemku 
respektovat ustanovení vyhlášky č.501/2006 Sb) následovně: 
- v návrhové ploše pro bydlení v rodinných domech je maximální přípustné zastavění pozemku 

70% 

 
Změna č. 4 
Podmínky prostorového uspořádání 
- nová výstavba bude respektovat požadavek na zachování prostupnosti území – tj. zachování 

dopravních propojení 
- v návrhové ploše pro bydlení v rodinných domech B46 je stanoveno maximální přípustné 

zastavění pozemku 70% 
 
Změna č. 5  
Podmínky prostorového uspořádání v návrhových lokalitách: 
- výstavba bude respektovat požadavek na zachování prostupnosti území – tj. zachování 

základních dopravních propojení 
 
V rámci návrhové plochy pro bydlení v RD B47 bude procento zastavění pozemku 
respektovat ustanovení vyhlášky č.501/2006 Sb) následovně: 
- v návrhové ploše pro bydlení v rodinných domech B47 je maximální přípustné zastavění 

pozemku 70% 
V rámci návrhové plochy pro individuální rekreaci ZK10 bude procento zastavění pozemku 
respektovat ustanovení vyhlášky č.501/2006 Sb) následovně: 
- v návrhové ploše pro individuální rekreaci ZK10 je maximální přípustné zastavění pozemku 

60% 

 
Změna č. 6 
- výstavba bude respektovat požadavek na zachování prostupnosti území – tj. zachování 

základních dopravních propojení 
- nová zástavba v rámci zastavitelných ploch OD12, B48, B49 a V9 bude respektovat výšku 

stávající navazující zástavby 
- v návrhové ploše pro bydlení v rodinných domech B48 je maximální přípustné zastavění 

pozemku 60% 
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- v návrhové ploše pro bydlení v rodinných domech B49 je maximální přípustné zastavění 
pozemku 70% 

 
Změna č. 7 
- výstavba bude respektovat požadavek na zachování prostupnosti území – tj. zachování 

základních dopravních propojení 
- v návrhové ploše O16 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 30% 
- nová zástavba v rámci zastavitelné plochy O16 bude respektovat požadavky na prostorové 

uspořádání stanovené pro oblast ochranného pásma MPZ I. stupně  

 
Změna č. 8A 
- výstavba bude respektovat požadavek na zachování prostupnosti území – tj. zachování 

základních dopravních propojení 
- maximální výška zástavby a zařízení v návrhových plochách P12 je stanovena do 20m  

 
Změna č. 8B 
- v návrhové trase silnice II.třídy bude řešeno bezkolizní křížení tělesa silnice se stávající tratí 

železnice ČD, s trasou vlečky do výrobních areálů a se silnicemi I.a II.třídy 
- v návrhových plochách D13, D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, D18 bude řešeno bezkolizní 

křížení tělesa silnice II.třídy s místními a účelovými komunikacemi, se stávající technickou 
infrastrukturou, s koryty vodních toků včetně lokálních biokoridorů.  

- řešení tělesa silnice II.třídy v ploše D16c bude respektovat požadavky na realizaci 
protipovodňového opatření - poldru v těsně navazujícím území. 

- řešení nové zástavby a tělesa silnice II.třídy v plochách V11, D15, D16c, D17 bude 
respektovat požadavky plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav – 
zejména účelových komunikací, které procházejí řešeným územím. 

- v návrhových plochách D13, D14, D15, D16a, D16b, D16c, D17, D18 budou v rámci výstavby 
realizována protihluková opatření včetně výsadby izolační zeleně 

- maximální přípustná výška zástavby v návrhových plochách V10, V11 bude respektovat 
maximální výšku stávajících staveb v navazujících výrobních areálech   

- návrhová plocha V10 bude dopravně napojena prostřednictvím navrhovaného dopravního 
napojení stávajícího výrobního areálu na silnici II/490  

- návrhová plocha V11 bude dopravně napojena prostřednictvím stávajícího dopravního 
napojení navazujícího výrobního areálu   

- v návrhových plochách S5, S6, O19 a VP1 bude pro umístění konkrétních staveb proveden 
podrobný inženýrsko-geologický a hydrologický průzkum 

- v návrhové ploše O19 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 50%, 50% plochy 
bude tvořeno trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení a vodními toky a plochami  

- v návrhové ploše VP1 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 50%, 50% plochy 
bude tvořeno trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení a vodními toky a plochami  

- v návrhové ploše S6 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 20%, 80% plochy 
bude tvořeno trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení a vodními toky a plochami 

- v návrhové ploše S6 budou respektovány významné krajinné prvky – tj. vodní tok, významná 
zeleň rostoucí mimo les  

- v návrhové ploše S6, O19 a VP1 bude zajištěno dopravní propojení sítě účelových 
komunikací v k.ú. Havřice se stávající dopravní sítí v k.ú. Vlčnov  

- v návrhové ploše S5 bude zajištěno dopravní napojení plochy TTP2  
- maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše O19 je stanovena: max.12m nad rostlý 

terén 
- maximální přípustná výška objektů drobné architektury v návrhových plochách S5, S6, VP1 je 

stanovena: max.6m nad rostlý terén 
- maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše OP9 je stanovena: max.12m nad rostlý 

terén 
- nová výstavba v ploše OP9 bude řešena mimo prostor pro výstavbu křižovatky silnice I/50 a 

II/490  
- návrhová plocha OP9 bude dopravně napojena na návrhovou trasu silnice II/490  
- v návrhové ploše OP9 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 70% 
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Změna č. 9 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 
 
ZK : plochy individuální rekreace 
 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou stanoveny pro výstavbu v rámci 
stávajících a navrhovaných ploch individuální rekreace  
 
Maximální přípustné zastavění pozemku v ploše: 
- max. 60% plochy pozemku  
 
Intenzita zastavění plochy: 
Na 1 ucelený pozemek v ploše je přípustné umístit maximálně 1 stavbu pro individuální rekreaci a 1 
hospodářskou stavbu pro skladování při dodržení maximálního přípustného % zastavění pozemku v 
ploše 
 
Charakter zástavby: 
Samostatně stojící objekty. 
 
Maximální přípustná zastavěná plocha nadzemních objektů: 
- do 40m2(včetně).  
 
Maximální výška zástavby: 
1 nadzemní podlaží a podkroví 

 
Změna 10A 
Maximální výška zástavby: 
 
Lokalita č.1: 
- maximální přípustná výška zástavby v návrhových plochách B7, B8, B9, B10, B12, B50, B51 

je maximálně dvě nadzemní podlaží  
- maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše OB2 je maximálně dvě nadzemní 

podlaží a využité podkroví 
- maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše B11 je maximálně dvě nadzemní 

podlaží a využité podkroví, max. 12m 
 
Lokalita č.2: 
- maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše OB3 je maximálně dvě nadzemní 

podlaží a využité podkroví 
 
Lokalita č.7: 
- maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše B52 je maximálně dvě nadzemní 

podlaží a využité podkroví 
 
Lokalita č.8: 
- maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše B53 je maximálně dvě nadzemní 

podlaží a využité podkroví 
 
 
Maximální přípustné zastavění plochy: 
 
Lokalita č.1: 
- v návrhových plochách B7, B8, B9, B10, B11, B12, B50, B51 je stanoveno přípustné 

maximální zastavění plochy 60%, 40% plochy bude tvořeno sadem a zahradou, trvalým 
travním porostem s lokální vzrostlou zelení  

- v návrhové ploše OB2 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 70%, 30% plochy 
bude tvořeno sadem a zahradou, trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení 
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Lokalita č.7: 
- v návrhové ploše B52 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 60%, 40% plochy 

bude tvořeno sadem a zahradou, trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení  
 
Lokalita č.8: 
- v návrhové ploše B53 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 60%, 40% plochy 

bude tvořeno sadem a zahradou, trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení  
 
Změna 10B_3 
Maximální výška zástavby 
Lokalita č.3: 
- maximální přípustná výška zástavby v návrhových plochách P13 a P14 je stanovena: max. 

10m nad rostlý terén  
- maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše PB1 je stanovena: max. 10m nad rostlý 

terén 
Maximální přípustné zastavění plochy 
Lokalita č.3: 
- v návrhových plochách P13, P14 a PB1 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 

70%, 30% plochy bude tvořeno trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení, 
zemědělským půdním fondem sloužícím k rostlinné produkci 

 
Změna 10B_4 
Maximální výška zástavby 
Lokalita č.4: 
- maximální přípustná výška zástavby v návrhových plochách OP10 a OP11 je stanovena: max. 

12m nad rostlý terén 
 
Maximální přípustné zastavění plochy 
Lokalita č.4: 
- v návrhových plochách OP10 a OP11 je stanoveno přípustné maximální zastavění plochy 

60%, 40% plochy bude tvořeno trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení, 
zemědělským půdním fondem sloužícím k rostlinné produkci  

 
Změna č. 11A 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu dle schválených regulativů v ÚP města 
Uherský Brod se v dotčených lokalitách mění: 
 
Maximální výška zástavby: 
Lokalita č.1: 
- maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše B54 je stanovena: max. 12m nad rostlý 

terén 
 
Lokalita č.3: 
- maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše ZK8 je stanovena: max.8m nad rostlý 

terén 
 
Maximální přípustné zastavění plochy: 
Lokalita č.1: 
- v návrhové ploše B54 je stanoveno maximální přípustné zastavění plochy 60%, 40% plochy 

bude tvořeno sadem a zahradou, trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení 
Lokalita č.3: 
- v návrhové ploše ZK8 je stanoveno maximální přípustné zastavění plochy 60%, 40% plochy 

bude tvořeno sadem a zahradou, trvalým travním porostem s lokální vzrostlou zelení  
 
Charakter zástavby: 
Lokalita č.3: 
- v návrhové ploše ZK8 jsou přípustné pouze samostatně stojící objekty  
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Změna č. 11B 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu dle schválených regulativů v ÚP města Uherský 
Brod se v dotčených lokalitách doplňují: 

Maximální výška zástavby 
Lokalita č.2: 

- maximální přípustná výška zástavby v návrhové ploše OP12 je stanovena: max. 15m nad 
rostlý terén 
 

Maximální přípustné zastavění plochy: 
Lokalita č.2: 

- v návrhové ploše OP12 je stanoveno přípustné maximální zastavění 

 
Podmínky ochrany krajinného rázu  
 
Změna č. 4 
Nová zástavba v rámci zastavitelných ploch řešených změnou č.4 ÚP města Uherský Brod bude 
respektovat výšku stávající zástavby. 
 
Změna č. 5  
Nová zástavba v rámci zastavitelných ploch řešených změnou č.5 ÚP města Uherský Brod bude 
respektovat výšku stávající zástavby. 
 
Změna č. 7 
- nová zástavba v rámci zastavitelné plochy O17 mimo kompaktní zástavbu v pohledově 

exponované poloze bude respektovat charakter navazující zástavby v areálu hvězdárny 
a požadavky ochrany krajinného rázu  

 
Změna 10A 
Podmínky ochrany před povodněmi: 
Lokalita č.8: 
- v návrhové ploše B53 bude zástavba respektovat požadavky na ochranu před povodněmi  

 
Změna 10B_3 
Lokalita č.3: 
- v návrhových plochách P13, P14 a PB1 bude přípustné umísťovat pouze zástavbu bez 

negativního dopadu na krajinný ráz 
- výrobní podnikatelský areál P13 bude opatřen v návaznosti na oplocení pásem vzrostlé 

izolační vyhrazené zeleně VZ20.  
- výrobní podnikatelský areál P14 bude opatřen v návaznosti na oplocení pásem vzrostlé 

izolační vyhrazené zeleně VZ21.  

 
Změna 10B_4 
Lokalita č.4: 
- v návrhových plochách OP10 a OP11 bude přípustné umísťovat pouze zástavbu bez 

negativního dopadu na krajinný ráz 
- návrhové plochy OP10 a OP11 budou opatřeny v návaznosti na oplocení pásem vzrostlé 

izolační zeleně KZ3  
 
Změna 11B 
Lokalita č.2 

- v návrhové ploše OP12 bude přípustné umísťovat pouze zástavbu bez negativního dopadu na 
krajinný ráz 

- návrhová plocha OP12 bude opatřena v návaznosti na východní a jihovýchodní stranu 
oplocení pásem vzrostlé izolační zeleně VZ22 
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g)   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  

 
 
Změna č. 6 
Vymezení veřejně prospěšných staveb pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
v k.ú. Těšov 
veřejně prospěšné stavby na technických sítích vymezené v grafické části: 

- vodovodní řad 
- kanalizace jednotná 
- STL plynovod 

 
Změna č. 8B 
Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
 
Lokalita č.1: 
 

Označení 
plochy 

VPS 

POPIS PLOCHY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

D16b Plocha pro výstavbu obchvatu města  
(přeložení silnice II/490) 

Uherský Brod  
 

 
Vymezení veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
 
Lokalita č.1: 
 

Označení plochy 
VPO 

POPIS PLOCHY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

LBC766828-3 Lokální biocentrum Těšov 

LBK766828-7 Lokální biokoridor Těšov 

LBC774081-4 Lokální biocentrum Újezdec u Luhačovic 

LBK774081-8 Lokální biokoridor Újezdec u Luhačovic 

   

 
Změna č. 9 
Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
 
Lokalita č.1: 

v k.ú.Uherský Brod je v grafické části vymezena veřejně prospěšná stavba dopravní 
infrastruktury: 
- návrhová plocha pro výstavbu okružní křižovatky 

 
Lokalita č.11: 

v k.ú.Uherský Brod je v grafické části vymezena veřejně prospěšná stavba technické 
infrastruktury: 
- T2 - návrhové plochy pro výstavbu protipovodňových opatření 
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Změna 10A 
V rámci řešení změny č.10A ÚP města Uherský Brod je řešeno vymezení veřejně prospěšné 
stavby, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
 
Lokalita č.1: 

v k.ú.Uherský Brod jsou v grafické části vymezeny VPS technické infrastruktury: 
- vzdušné nadzemní vedení VN 22kV 
- trafostanice 
- STL plynovod 
- vodovod 
- kanalizace splašková 
- kanalizace dešťová 

 
Lokalita č.5: 

v k.ú.Uherský Brod je v grafické části vymezena VPS technické infrastruktury: 
- T9 návrhová plocha pro skládku TKO 

 
Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit není 
v návrhu změny č.10A ÚP města Uherský Brod řešeno. 

 
Změna 10B_3 
V rámci řešení změny č.10B ÚP města Uherský Brod je řešeno vymezení veřejně prospěšné 
stavby, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
 
Lokalita č.3: 

v k.ú.Uherský Brod jsou v grafické části vymezeny VPS dopravní a technické 
infrastruktury: 
- D20 plocha pro dopravu – rozšíření silnice I.třídy 
- vzdušné nadzemní vedení VN 22kV 
- trafostanice 
- vodovod 
- kanalizace dešťová 
- kanalizace splašková 
- malá ČOV 
- záchytný příkop 
- záchytný příkop – zatrubněná část 

 
Změna 10B_4 
V rámci řešení změny č.10B ÚP města Uherský Brod je řešeno vymezení veřejně prospěšné 
stavby, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
 
Lokalita č.4: 

v k.ú.Uherský Brod jsou v grafické části vymezeny VPS technické infrastruktury: 
- vzdušné nadzemní vedení VN 22kV 
- trafostanice 
- vodovod 
- kanalizace dešťová 
- kanalizace splašková 
- malá ČOV 

 
Změna 11B 
V rámci řešení změny 11B nejsou navrhovány veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, 
stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, ani plochy pro asanaci, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
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h)   Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

 
Změna č. 8B 
V rámci řešení změny 8B nejsou navrhovány veřejně prospěšné stavby, ani veřejná prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo. 
 
Změna č. 11B 
V rámci řešení změny 11B nejsou navrhovány veřejně prospěšné stavby, ani veřejná prostranství, pro 

které lze uplatnit předkupní právo. 
 

 
i)   Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona 
 
Změna č. 8B 
Kompenzační opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona nebyla stanovena. 

 
Změna č. 11B 
Kompenzační opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona v předloženém stupni dokumentace 

nebyla stanovena. 
 
 

 
2. 
 

 
 
Změna č. 8B 
 
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 
 
Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování: 

lokalita č.3 – plocha US1, která obsahuje: 
– plochu označenou O19 - návrhová plocha pro občanskou vybavenost 
– plochu označenou VP1 - návrhová plocha veřejných prostranství 

Podmínky pro výstavbu v ploše US1 – v návrhových plochách O19 a VP1: 
– celková rozloha, objemové charakteristiky a typ nadzemních staveb v plochách O19 a 
VP1 nesmí mít negativní dopad na krajinný ráz – tj umístěním nadzemních staveb 
nesmí dojít k negativní změně a snížení hodnoty krajinného rázu 

 
Lhůta pro pořízení územní studie:   do 31.1.2018 
Lhůta pro schválení územní studie pořizovatelem: do 31.1.2019 
 
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
 
V řešení změny územního plánu města Uherský Brod jsou vymezeny plochy v okrajových částech 
zástavby navazujících na volnou krajinu (lokalita č.4) a v pohledově exponovaných polohách volné 
krajiny (lokalita č.3), kde nová zástavba může ovlivňovat krajinný ráz. 
 
Lokalita č.3: 
U nové zástavby v návrhových plochách O19, S5, S6 a VP1 se stanovuje: 

architektonickou část projektové dokumentace konkrétních staveb v plochách O19, S5, 
S6 a VP1 může vypracovávat pouze autorizovaný architekt. 
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Lokalita č.4: 
U nové zástavby v návrhové ploše OP9 se stanovuje: 

architektonickou část projektové dokumentace konkrétních staveb v ploše OP9 může 
vypracovávat pouze autorizovaný architekt. 

 
 

 
ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 

ČÁSTI 
 
 
Textová část je členěna na dvě části: 
 

- část I.   - tvořena stranami 1 až 123 a obsahuje celkem 62 listů, 
- část II.   - tvořena stranami 1 až 43 a obsahuje celkem 22 listů. 

 
 
Grafická část obsahuje 2 výkresy: 
- Hlavní výkres 
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 


