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Část I. 

Struktura textové části územního plánu dle zákona č. 50 /1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č. 2 vyhl. č. 135/2001 
Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 

Územním plán Uherský Brod a jeho změny č. 1 a 2 

 

 

A .   ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

  1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
ÚP Uherský Brod 

1.1    Hlavní cíle řešení 

Důvod pořízení územního plánu města je vyvolán zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění jeho doplňků a novel a vyhlášky MMR č.135/2001 Sb. o územně 
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky MMR č. 570/2002 Sb. 

Město Uherský Brod má t.č. schválenou územně plánovací dokumentaci z r.1992 (ÚPD schválena 
dne 24.3.1992). Tato dokumentace byla zpracována v r. 1989 a již nesplňuje současně platné 
legislativní požadavky a je vývojem překonána (vzhledem ke změnám v legislativě i k rozvoji města, 
které proběhlo od doby schválení). Dosud platný územní plán již nevyhovuje současným podmínkám, 
proto Město Uherský Brod se rozhodlo pořídit novou územně plánovací dokumentaci. 

Vypracování nového územního plánu města Uherský Brod bylo zadáno Městem Uherský Brod v roce 
2000 a to formou výběrového řízení na zpracování kompletních územně plánovacích podkladů a 
následné územně plánovací dokumentace. 

 

Důvody pro pořízení ÚPD a hlavní cíle rozvoje území 

  potřeba koordinování řízení investiční činnosti v území, proporcionálního rozvoje jednotlivých 
urbanistických funkcí města, jejich vzájemného propojení a současně i vzájemného minimálního 
obtěžování 

   potřeba vytvořit územní předpoklady pro rozvoj bydlení a s ním souvisejících funkcí (příslušná 
zařízení občanské vybavenosti, služeb, dopravních a technických zařízení) a usměrňování tohoto 
procesu v zastavěném území  města 

  potřeba vytvořit územní předpoklady pro rozvoj soukromého podnikání a usměrňování tohoto 
procesu v zastavěném území  města 

   rekreační plochy a areály) a usměrňování tohoto procesu v zastavěném území  města i mimo něj 

   potřeba vytvořit předpoklady pro rozvoj města jako regionálního centra  

   vytvořit předpoklady  pro zlepšování stavu dochovaného přírodního a krajinného prostředí 

  návrhové období je stanoveno do r. 2015  

 

Zpracování územně plánovací dokumentace  územního plánu města Uherský Brod v rozsahu 
celého správního území města, bylo zadáno pořizovatelem, tj. Městem Uherský Brod ke zpracování 
firmě S-projekt plus a.s. se sídlem ve Zlíně, na základě výsledků výběrového řízení.  
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Zpracování územního plánu předcházelo zpracování rozborů a průzkumů. Po zpracování průzkumů a 
rozborů bylo zpracováno „ZADÁNÍ pro Úpn města Uherský Brod, které se po projednání a následném 
schválení zastupitelstvem města Uherský Brod stalo výchozím podkladem pro zpracování konceptu 
Úpn města Uherský Brod.  

Návrh územního plánu města Uherský Brod vychází ze Souborného stanoviska (schváleno Zastupi-
telstvem města Uherský Brod usnesením č. 63/Z 04/03 – ze dne 3.4.2003)  ke konceptu a z výsledků 
projednání konceptu řešení ÚPN města Uherský Brod a dále Doplňku souborného stanoviska (schvá-
leno Zastupitelstvem města Uherský Brod usnesením č. 128/Z08/03 – ze dne 22.10.2003) k variant-
nímu řešení konceptu ve vybraných lokalitách. 

Územní plán města Uherský Brod je dále zpracován na základě smlouvy o dílo č. 217/00 ze dne 
5.1.2001. Předmětem smlouvy je vyhotovení průzkumů a rozborů pro zpracování územního plánu 
města Uherský Brod (v rozsahu celého správního území města), dále „Zadání“ a vypracování 
konceptu a návrhu ÚPN města Uherský Brod. 

 

1.2  Vztah ÚPN města Uh.Brod vůči dosud platné územně plánovací dokumentaci 

Řešení nového územního plánu města Uherský Brod vychází z řešení dosud platné územně plánovací 
dokumentace a navazuje na ni. Řešení se snaží kontinuálně navázat na směr rozvoje města, 
stanovený dosud platnou ÚPD, respektuje rovněž schválené změny ÚPN SÚ Uherský Brod, protože 
na základě nich došlo mnohdy k majetkoprávním změnám a vlastnickým vztahům k pozemkům, 
řešených změnami ÚPD.  

- Nový územní plán řešené území doplňuje o návrh řešení prvků ÚSES, které nejsou v dosud 
platné ÚPD řešeny.  

- Řeší navíc návrh opatření protierozní ochrany řešeného území, navrhuje opatření eliminující 
půdní sesuvy, apod.  

- V novém územním plánu je proveden zákres záplavového území Olšavy v řešeném území – 
podle studie Povodí Moravy, s.p. Brno z dubna 2002 a stanovuje pro toto území nové regulativy.  

- V souladu s novou platnou legislativou navrhuje nové regulativy pro všechny plochy v řešeném 
území (urbanizované i neurbanizované, zastavitelné i nezastavitelné) 

- V řešení nového ÚPN města je zohledněna změna všech právních předpisů – souvisejícíh 
s problematikou územního plánování a řešení celého správního území města Uherský Brod, 
kterým již dosud platná ÚPD nevyhovuje. 

 

1.3  Vyhodnocení splnění souborného stanoviska pro zpracování návrhu ÚPN města Uh.Brod  - 

viz kapitola č. 26 textové části 

 

1.4  Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování (§1,odst.2 stavebního zákona) 

Územní plán města Uherský Brod vytváří – plně v souladu s cíly územního plánování - předpoklady 

k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména 

se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek  (půdy, vody a ovzduší).  

Územní plán je zpracován: 

-     v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) v platném znění  

-     podle vyhl. č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, 
ve znění vyhlášky MMR č. 570/2002 Sb. 

-    v řešení území jsou respektovány další legislativní předpisy a normy, platné v době zpracování 
návrhu ÚPN, související s danou problematikou. 

 

Řešení územního plánu města Uherský Brod má snahu v maximální míře skloubit požadavky na 
optimální rozvoj města jak po stránce bydlení, tak po stránce poskytnutí přiměřených možností pro 
ekonomický rozvoj města – a přitom v optimální míře zachovat hodnotné životní prostředí. Řeší nejen 
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vhodné plochy pro stavební rozvoj města, ale řeší i dotvoření krajiny: návrh protierozních opatření, 
návrh zalesnění na plochách extrémně ohrozených sesuvy a erozí, doplnění krajinné zeleně (výsadba 
prvků ÚSES a liniových prvků krajinné zeleně), doplnění vodních prvků ve volné krajině, které budou 
mít jednak protierozní charakter (retence extravilánových vod), jednak rekreační charakter.  

Město Uherský Brod má nesporné urbanistické kvality – historické jádro města tvoří městská 
památková zóna, vyhlášená dne 20.11.1990. Město Uherský Brod je dále svojí polohou centrem 
regionu Uherskobrodska a vstupním městem do cenné CHKO Bílé Karpaty z moravské strany. 
kulturní a civilizační hodnoty řešeného území jsou v řešení ÚPD zohledněny. 

Realizací záměrů územního plánu města Uherský Brod by mělo dojít k vyváženému stavu mezi 
hospodářským rozvojem města a zušlechtěním přírodního zázemí města. Dostatek navržených 
vhodných ploch pro realizaci výrobně-podnikatelských aktivit dává předpoklad pro ekonomický růst 
města a vznik nových pracovních příležitostí v regionu, který svojí současnou pohraniční polohou se 
potýká s omezeným množstvím pracovních příležitostí. V návaznosti na ekonomický rozvoj je pak 
nutné zajistit i dostatek návrhových ploch pro rozvoj bydlení a občanské vybavenosti. Návrh nových 
rozvojových ploch navazuje kontinuálně na stávající městskou zástavbu tak, aby plochy byly vhodně 
dopravně obsluhovatelné a aby negativně neovlivňovaly životní prostředí a jeho hlavní složky- půdu, 
vodu a ovzduší. 

 

1.5   Vztah ÚPN města Uh.Brod vůči schválenému ÚPN VÚC Zlínské aglomerace 

Řešené území  je součástí Zlínské aglomerace (ZA). Širší vazby území jsou dokumentovány ve 
výkrese č. 1 Širší územní vztahy v M 1: 50 000. Z tohoto výkresu je zřejmý soulad s řešením ÚPN 
VÚC Zlínské aglomerace, který je respektován, co je zřejmé hlavně z výkresu širších vztahů, tj. výkres 
č. 1 elaborátu ÚPN města Uh.Brod. 

ÚPn města respektuje: 

   závaznou část ÚPN VÚC ZA, tj. dopravní řešení, opatření protipovodňové ochrany, trasy 

nadřazené technické infrastruktury a nadregionální a regionální územní systém ekologické 
stability  

    ÚPn města Uherský Brod respektuje rovněž další dokumenty, týkající se řešeného území, resp. 

mající vazbu na něj (viz použité podklady – kap.č.1.5) 

 

1.6      Použité podklady 

1.6.1   Mapové podklady 

mapové podklady  (předané Okresním úřadem Uherské Hradiště pro účely ÚPD Uherského Brodu) : 
  digitální podoba katastrální mapy ve formátu DGN, v k.ú. Havřice a Uherský Brod doplněná 

parcelami ZE  
   vrstevnice ve formátu DGN po 1m 
  technické mapy obsahující zaměřenou uliční čáru včetně povrchových znaků 1:500 ve formátu   

DGN (mimo k.ú. Maršov) 
   mapy 1:25 000 (DMÚ 25) ve formátu DGN. 

1.6.2    Územně plánovací a územně technické podklady 

- Územní plán VÚC Zlínské sídelní aglomerace (Terplan, květen 1993, schválen usnesením vlády 
č. 150 dne 23. března 1994) 

- Změna č.1 ÚPN VÚC Zlínské sídelní aglomerace (TERPLAN Praha), schválena 16.7.1997 
usnesením vlády č. 423 

- Změna č.2 ÚPN VÚC Zlínské sídelní aglomerace (TERPLAN Praha), schválena 13.9.2000 
usnesením vlády č. 891 

- Územní plán sídelního útvaru Uherský Brod, návrh (Stavoprojekt KPIO Zlín, 1989) - schválen dne 
24.3.1992  

- Schválené změny ÚPN SÚ Uherský Brod (změna č. 1 – 22) 

- Program rozvoje města Uherský Brod (Löw a spol, s.r.o. Brno, prosinec 1998) 
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- Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 3. listopadu 1980 č.j. 17.644/80 o zřízení chráněné 
krajinné oblasti „Bílé Karpaty“, rozprostírající se na území okresů Hodonín, Uh.Hradiště a Zlín 

- Program regenerace městské památkové zóny Uherský Brod, říjen 1995 

- Okresní generel územního systému ekologické stability (TERRA-projekt Modrá, 1997-98) 

- Generel regionálního ÚSES jihomoravské oblasti (Löw a spol. s.r.o. brno a Ekologická dílna Brno) 

- Generel zeleně Uherský Brod (FLORART-ŠIMEK, projektová a poradenská kancelář pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu, Uherský Brod, 03/1997) 

- Ortofotomapa 1:1000 jednotlivých katastrů města Uherský Brod (OkÚ Uherské Hradiště, referát 
regionálního rozvoje) 

- Bonitované půdně ekologické jednotky pro řešené území (Okresní úřad Uherské Hradiště, 
Okresní pozemkový úřad) 

- Projekt souhrnných pozemkových úprav pro ZD Uherský Brod (ZEVOS, společný podnik 
Uh.Hradiště, prosinec 1990) 

- Projekt souhrnných pozemkových úprav pro JZD Poolšaví Havřice  

- Koncepce postupu revitalizace Olšavy, 1.část (Löw a spol. s.r.o. Brno, 1993) 

- Koncepce revitalizace Luhačovického potoka a Olšavy pod Nivničkou, 2.část (Löw a spol. s.r.o. 
Brno, 1995) 

- Lokální studie protierozních opatření  

- Generel rekreace okresu Uherské Hradiště (Ing.arch. Dujka, Zlín, 2000) 

- Generel energetiky okresu Uherské Hradiště  

- Generel dopravy okresu Uherské Hradiště (S-projekt plus, a.s. Zlín, 20001) 

- Úpravy směrového vedené silnice II/495 směr Vlčnov a směr Šumice a rekultivace opuštěných 
úseků 

- Studie přeložky silnice II/490 směr Luhačovice, která bude vedena v souběhu se silnicí II/495 
směr Šumice 

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Uherské Hradiště (PRVKUC) 

- vyjádření orgánů státní správy a dotčených orgánů a organizací, správců inž. sítí, podniků a 
podnikatelských aktivit k rozeslaným dotazníkům, za účelem zjištění aktuálních požadavků na 
vypracování ÚPD (viz dokladová část elaborátu R+P Uherský Brod) 

- Sídelní útvar Uherský Brod – posouzení území z hlediska sesuvů (rešeršní studie) – GEOFOND 
ČR, báňsko-historické oddělení, Kutná Hora, duben 1997  

- Jihomoravský krajský národní výbor Brno: Technický posudek sesuvu v Maršově (06/1977) 

- Studie protierozní ochrany – trať ÚLEHLE v k.ú. Uherský Brod, Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy Praha, oddělení pozemkových úprav Brno, červenec 2000 

- Průzkumy projektantů v terénu 

- Schválené „Zadání“ pro zpracování konceptu územního plánu města Uherský Brod (schválené 
dne 14.11.2001) 

- Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, Zlínský kraj–okres Uherské Hradiště 
(zpracoval Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, zastoupení Uherské Hradiště, 
červen 2001)  

- Výsledky sčítání obyvatelstva, bytů a domů 1991 (Český statistický úřad) 

- Zátopové území Olšavy km 0 –41,0 (Povodí Moravy a.s. Brno) - nevyhlášené 

- Stanovení záplavového území Olšavy na k.ú. Uherský Brod – studie (Povodí Moravy, s.p. Brno, 
Ing. Gimun, 04/2002) 

-     Souborné stanovisko – zpracované pořizovatelem  v souladu s §21, odst.5 zákona č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), dále dle §13 Vyhl. 
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vyhlášky MMR č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci, ve znění vyhlášky MMR č. 570/2002 Sb. a na základě výsledků projednání 
konceptu územního plánu města Uherský Brod - schváleno usnesením č. 63/Z 04/03 – ze dne 
3.4.2003  

- „Návrh interakčních prvků pro k.ú. Uherský Brod, Havřice, Těšov, Újezdec u Luhačovic a 
Maršov“, Ing. Tomáš Horký – TERRA PROJEKT, červen 2003 

 

 Literatura: 

   Komberec, S., Homola, V., Knoblová A.- Ekologické zemědělství pro chráněná území Institut výchovy a vzdělávání 

ministerstva zemědělství ČR 1993 

   Novák, Petal - Metodika stanovení bodové hodnoty půdy, Výstup úkolu RE 0930950002 Hodnota půdy, Výzkumný ústav 

meliorací a ochrany půd Praha 1995 

     Mašát,K., Němeček, J.- Produkční potenciál půd ČR, Rostlinná výroba, 29 (LVI), 1983 

     Půda, situační a výhledová zpráva, MZ ČR, VÚZE, Praha 1996 

     Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití,  VÚMOP Praha, Bratislava,1989 

     Kresby – Eduard Pěgřímek (kresby historických staveb města Uh.Brod) 
 
 
Další zdroje informací: 
               -   Historie Uh. Brodu - Radek Tomeček (publikováno v časopisu Brodský zpravodaj, 2000) 
               -   Program rozvoje města Uherský Brod  
               -   webové stránky regionu Uherskobrodsk, Slovácka, a další 

 
Změna č.1 

Všeobecně 

Podle ustanovení § 30 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, orgán územního plánování, který pořídil územně plánovací dokumentaci, 

soustavně sleduje, zda  se nezměnili podmínky, na jejichž základě byla tato dokumentace schválena. 

Dojde-li ke změně těchto podmínek, má zákonem uloženou povinnost pořídit její změnu. Protože 

takové okolnosti u územního plánu města Uherský Brod nastaly, schválilo Zastupitelstvo města 

Uherský Brod pořízení 1.změny platné územně plánovací dokumentace. 

Výchozím podkladem pro zpracování změny č. 1 schváleného územního plánu města Uherský Brod je 

„Zadání změny č.1 ÚPN města Uherský Brod“ (zpracováno na základě rozhodnutí Zastupitelstva 

města Uherský Brod o vypracování změny č. 1 schváleného územního plánu města). Pořizovatel určil 

(v souladu s ust. § 20 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 11 odst. 1 vyhl. č.135/2001 Sb. o územně 

plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění, a její přílohy č. 1, při 

použití ustanovení § 31 odst. 2 stavebního zákon) obsah zadání a postup při jeho pořízení a postup 

při zpracování návrhu změny č. 1 ÚPN města Uherský Brod. 

V souladu s ustanovením §32 odst. 2 stavebního zákona a vzhledem k jednoduchosti změny bylo 

stanoveno, že se spojí zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změny, takže bude 

projednáván ihned návrh změny č. 1 schválené ÚPD města Uherský Brod. 

Změna č.1 ÚPN města Uh. Brod je zpracována v souladu s ustanovením §17 vyhl. č. 135/2001 Sb. 

v platném znění . 

Pořizovatelem změny územního plánu je Městský úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu, 

oddělení územního plánování, který zahájil projednávání návrhu zadání změny č.1 – na základě 

žádosti Města Uherský Brod o zajištění změny územně plánovací dokumentace. Po ukončení veřejno-

právního projednání posoudil pořizovatel podaná stanoviska a připomínky, navrhl způsob jejich vyříze-

ní, připravil schvalující dokumenty a zajistil stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování (Kraj-

ský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu – viz  dokladová část). 
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1.    Hlavní cíle řešení 

Hlavním cílem řešení  jsou nové požadavky pořizovatele, které schválená ÚPD neobsahuje. Jedná se 
o lokality: 
1) ul. Zátiší  zde je požadována změna funkčního využití plochy B19 (v ÚPD navržené pro bytovou 

výstavbu RD)  na plochu občanské vybavenosti 
2) sídliště Pod Vinohrady – u rybníka  zde je požadována změna funkčního využití stáv. plochy 

individuální  rekreace na plochu pro výstavbu RD 
3) ul. Vlčnovská – u pily  zde je požadována změna funkčního využití plochy výroby na plochu se 

smíšenou funkcí, a to : pro občanskou vybavenost + podnikatelské aktivity  
 

2.   Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumen-tace a návrhu 

změny územního plánu 

Město Uherský Brod má schválený územní plán města. Územní plán města Uherský Brod (zpraco-

vatel S-projekt plus, a.s., Zlín, listopad 2003) byl schválen Zastupitelstvem města Uherský Brod dne 

31.3.2004 (nabytí účinnosti vyhlášky města – dne 22.4.2004). Ke schválené ÚPD nebyla dosud 

zpracována žádna změna.  

Řešené území (tj. celé k.ú. Uherský Brod) je řešeno územním plánem velkého územního celku  
Zlínské sídelní aglomerace vč.schválených změn č.1-4. Z této nadřazené územně plánovací 
dokumentace neplynou pro zpracování změny č. 1 ÚPN města Uherský Brod žádné podmínky a 
požadavky. 

3.   Způsob řešení stanovisek a připomínek vzešlých z projednání Zadání 

Veškerá uplatněná stanoviska dotč.orgánů a podané připomínky organizací byly zapracovány do 

návrhu řešení změny č.1 územního plánu města Uherský Brod. Orgány územního plánování 

sousedních územních obvodů neuplatnily žádné požadavky, rovněž tak vlastníci pozemků a staveb 

nepodali žádné připomínky. 

Tabulka č. 1:       Přehledná tabulka o způsobu zpracování a projednání zadání změny č. 1 

Souhlas s vypracováním změny č.1 Usnesení zastupitelstva města 

Uh.Brod 

dne 15.9.2004 

Vystavení „Zadání změny č.1“ 

k připomínk. řízení 

 Od  6.10.2004 - do 

5.11.2204 

Veřejné projednání „Zadání změny č.1“   dne 21.10.2004 

Schválení „Zadání změny č.1“ Usnesení zastupitelstva města 

Uh.Brod 

dne 23.2.2005 

4.   Použité podklady 

Mapové podklady  (předané Okresním úřadem Uh. Hradiště pro účely zpracování ÚPD města 
Uherský Brod): 

 Digitální podoba katastrální mapy ve formátu DGN  

 vrstevnice ve formátu DGN po 1 m 

 technické mapy obsahující zaměřenou uliční čáru vč. povrchových znaků 1:500 ve formátu 

DGN  

 

Územně plánovací a technické podklady: 

  Územní plán města Uherský Brod - návrh (S-projekt plus a.s., Zlín, 11/2003, schválený 31.3.2004) 
  Územní plán VÚC Zlínské sídelní aglomerace (Terplan,05/1993, schválen usnes. vlády č.150 dne 
23. 3.1994) 

  Změna č.1 ÚPN VÚC Zlínské sídel. aglomerace (TERPLAN Praha), schválena 16.7.1997 
usnesením vlády č.423 

  Změna č.2 ÚPN VÚC Zlínské sídel. aglomerace (TERPLAN Praha), schválena 13.9.2000 
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usnesením vlády č.891 

  Změna č.3 ÚPN VÚC Zlínské sídel.aglomerace, schválena usnesením Zastupitelstva Zlínského 
kraje č.350/Z16/03 ze dne 26.3.2003 

    Změna č.4 ÚPN VÚC Zlínské sídel.aglomerace, schválena usnesením Zastupitelstva Zlínského 
kraje č.701/Z25/04 ze dne 20.10.2004 

  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, schválen na 26.zasedání Zastupitelstva 
Zlínského kraje dne 20.10.2004 usnesením č. 770/Z/Z26/04 

   Okresní generel územního systému ekologické stability 

   Změna č. 1 ÚPN města Uh.Brod bude respektovat rovněž další dokumenty, týkající se řešeného 
území, resp. mající vazbu na něj. 

Legislativní podklady: 

 stavební zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (ve znění jeho doplňků a 
novel - úplné znění zákon č.109/2001 Sb., ve znění zákona 254/2001 Sb., zákona č.320/2002 Sb., 
nálezu ÚS č. 405/2002 Sb. a zákona č. 422/2002 Sb.) 

  vyhl.č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
v platném znění 

 další související právní předpisy 

 
Změna č. 2 

Všeobecně 

Podle ustanovení § 30 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, orgán územního plánování, který pořídil územně plánovací dokumentaci, 

soustavně sleduje, zda  se nezměnili podmínky, na jejichž základě byla tato dokumentace schválena. 

Dojde-li ke změně těchto podmínek, má zákonem uloženou povinnost pořídit její změnu. Protože 

takové okolnosti u územního plánu města Uherský Brod nastaly, schválilo Zastupitelstvo města 

Uherský Brod pořízení 2.změny platné územně plánovací dokumentace. 

Výchozím podkladem pro zpracování změny č. 2 schváleného územního plánu města Uherský Brod je 

„Zadání změny č.2 ÚPN města Uherský Brod“ (zpracováno na základě rozhodnutí Zastupitelstva 

města Uherský Brod o vypracování změny č. 2 schváleného územního plánu města). Pořizovatel určil 

(v souladu s ust. § 20 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 11 odst. 1 vyhl. č.135/2001 Sb. o územně 

plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění, a její přílohy č. 1, při 

použití ustanovení § 31 odst. 2 stavebního zákon) obsah zadání a postup při jeho pořízení a postup 

při zpracování návrhu změny č. 2 ÚPN města Uherský Brod. 

V souladu s ustanovením §32 odst. 2 stavebního zákona a vzhledem k jednoduchosti změny bylo 

stanoveno, že se spojí zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změny, takže bude 

projednáván ihned návrh změny č. 2 schválené ÚPD města Uherský Brod. 

Změna č.2 ÚPN města Uh. Brod je zpracována v souladu s ustanovením §17 vyhl. č. 135/2001 Sb. 

v platném znění . 

Pořizovatelem změny územního plánu je Městský úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu, 

oddělení územního plánování, který zahájil projednávání návrhu zadání změny č.2 – na základě 

žádosti Města Uherský Brod o zajištění změny územně plánovací dokumentace. Po ukončení veřejno-

právního projednání posoudil pořizovatel podaná stanoviska a připomínky, navrhl způsob jejich vyříze-

ní, připravil schvalující dokumenty a zajistil stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování (Kraj-

ský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu – viz  dokladová část). 

1.    Hlavní cíle řešení 

Hlavním cílem řešení  jsou nové požadavky pořizovatele, které schválená ÚPD neobsahuje.  
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Předmět změny:   
 lokalita č.1 :   doplnění cyklotrasy od Slováckých strojíren a.s. po hranici k.ú. Uh. Brod (směr areál 

firmy LINEA Nivnice) – trasa je upřesněna oproti zadání (dle podrobné proj. 
dokumentace, která byla již na cyklostezku zpracována) 

 lokalita č.2 :   doplnění cyklotrasy  v k.ú. Uh. Brod (v místní trati „Maršov horní“) v návaznosti na 
změnu ÚPN SÚ Prakšice (lok. č. 2.13 – cyklostezka) 

 lokalita č.3 :   lokalita v k.ú. Uh. Brod - mezi tokem Korečnice a příjezd.komunikací do areálu ZD 
navrhnout na plochu průmyslové výroby (z plochy louky a pastviny)  

 lokalita č.4 :   část z areálu Slováckých strojíren (plocha výroby) vyčlenit na plochu smíšenou (obč. 
vybavenost + podnikatelské aktivity) - v k.ú. Uh. Brod 

 upřesnění regulativů územního rozvoje : upřesnění přípustných a nepřípustných činností v jed-
notlivých plochách (zejména v plochách pro bydlení – rozdělení ploch na čisté 
bydlení a kombinované bydlení) 

2.   Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumen-tace a návrhu 

změny územního plánu 

Město Uherský Brod má schválený územní plán města. Územní plán města Uherský Brod (zpraco-

vatel S-projekt plus, a.s., Zlín, listopad 2003) byl schválen Zastupitelstvem města Uherský Brod dne 

31.3.2004 (nabytí účinnosti vyhlášky města – dne 22.4.2004). Ke schválené ÚPD byla zpracována 

změna č. 1.  

Řešené území (tj. celé správní území města Uherský Brod) je řešeno územním plánem velkého 
územního celku Zlínské sídelní aglomerace vč. schválených změn č.1-4. Z této nadřazené územně 
plánovací dokumentace neplynou pro zpracování změny č.2 ÚPN města Uherský Brod žádné 
podmínky a požadavky. 

3.   Způsob řešení stanovisek a připomínek vzešlých z projednání Zadání 

Veškerá uplatněná stanoviska dotč.orgánů a podané připomínky organizací byly zapracovány do 

návrhu řešení změny č.2 územního plánu města Uherský Brod. Orgány územního plánování soused-

ních územních obvodů neuplatnily žádné požadavky, rovněž tak vlastníci pozemků a staveb nepodali 

žádné připomínky. 

Tabulka č. 1:       Přehledná tabulka o způsobu zpracování a projednání zadání změny č. 2 

Souhlas s vypracováním změny č.2 Usnesení z 19. zasedání 

zastupitelstva města Uherský 

Brod 

dne 23.2.2005 

Zahájení projednání návrhu zadání 

změny č.2 ÚPn města Uh. Brod 

 Od 9.5.2005 - do 

10.6.2205 

Veřejné projednání „Návrhu zadání 

změny č.2 ÚPn města Uh. Brod“  

 2.6.2005 na MěÚ Uh. 

Brod 

Schválení „Zadání změny č.2“ Usnesení zastupitelstva města 

Uh.Brod 

dne …….2005 

4.   Použité podklady 

Mapové podklady  (předané Okresním úřadem Uh. Hradiště pro účely zpracování ÚPD města 
Uherský Brod): 

 Digitální podoba katastrální mapy ve formátu DGN  

 vrstevnice ve formátu DGN po 1 m 

 technické mapy obsahující zaměřenou uliční čáru vč. povrchových znaků 1:500 ve formátu DGN  

Územně plánovací podklady: 

  Územní plán města Uherský Brod - návrh (S-projekt plus a.s., Zlín, 11/2003, schválený 31.3.2004) 
  Územní plán VÚC Zlínské sídelní aglomerace (Terplan,05/1993, schválen usnes. vlády č.150 dne 
23. 3.1994) 

  Změna č.1 ÚPN VÚC Zlínské sídel. aglomerace (TERPLAN Praha), schválena 16.7.1997 
usnesením vlády č.423 
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  Změna č.2 ÚPN VÚC Zlínské sídel. aglomerace (TERPLAN Praha), schválena 13.9.2000 
usnesením vlády č.891 

  Změna č.3 ÚPN VÚC Zlínské sídel.aglomerace, schválena usnesením Zastupitelstva Zlínského 
kraje č.350/Z16/03 ze dne 26.3.2003 

    Změna č.4 ÚPN VÚC Zlínské sídel.aglomerace, schválena usnesením Zastupitelstva Zlínského 
kraje č.701/Z25/04 ze dne 20.10.2004 

  Změna č. 5 ÚPN VÚC Zlínské sídelní aglomerace  

Podklady plynoucí z programů rozvoje kraje: 
  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje schválený usnesením č. 770/Z26/04 dne 

20.10.2004 

  Plán snižování emisí a imisí Zlínského kraje 

Podklady plynoucí z programů rozvoje okresu: 
  Okresní generel územního systému ekologické stability  

Další podklady: 

   Změna č. 2 ÚPN města Uh.Brod bude respektovat rovněž další dokumenty, týkající se řešeného 
území, resp. mající vazbu na něj. 

Legislativní podklady: 

 stavební zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (ve znění jeho doplňků a 
novel - úplné znění zákon č.109/2001 Sb., ve znění zákona 254/2001 Sb., zákona č.320/2002 Sb., 
nálezu ÚS č. 405/2002 Sb. a zákona č. 422/2002 Sb.) 

  vyhl.č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
v platném znění 

 další související právní předpisy 
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B.   ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

                                                                                                                 

       2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
ÚP Uherský Brod 

Rozsah řešeného území je vymezen celým správním územím města Uherský Brod tj. k.ú. Uherský 
Brod, k.ú. Újezdec, k.ú, Těšov, k.ú. Maršov a k.ú. Havřice. 

Rozsah celého řešeného území :                                           5208 ha                                   . 

z toho  k.ú. Uherský Brod               2500 ha 

            k.ú. Újezdec               1122 ha 

            k.ú. Havřice                  900 ha 

 k.ú. Těšov                  463 ha 

 k.ú. Maršov                  223 ha 

 
Změna č.1 

Plochy, které jsou předmětem řešení změny č.1 ÚPN města Uherský Brod se nachází v katastrálním 
území Uherský Brod.  

 
Změna č.2 

Plochy, které jsou předmětem řešení změny č.2 ÚPN města Uherský Brod se nachází v katastrálním 
území Uherský Brod 

 

  3.   ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE MĚSTA 
A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A 
KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

 
ÚP Uherský Brod 

Řešením územního plánu města je přistupováno k uspořádání města a městského organismu tak, aby 
bylo vyhověno určitým zásadním požadavkům: 
 
- jasné a přehledné řešení jednotlivých zón tak, že umožňuje obyvatelům sídla i návštěvníkům 

dobrou orientaci v území   
 
- při návrhu řešení jednotlivých funkčních zón a prvků se vychází z jejich specifických územně 

technických předpokladů a podmínek pro rozvoj 
 
- v řešení dopravy ve městě byla snaha návrhem řešení odstranit všechny dopravní závady – jak 

bodové tak v trase 
 
- pro propojení jednotlivých funkčních zón jsou navrženy pěší trasy resp. cykloturistické trasy – 

oddělené od ostatní dopravy 
 
- uspořádání území do jednotlivých funkčních zón je takové, že je zabezpečena vzájemná ochrana 

před nepříznivými účinky vedlejších negativních vlivů jiných funkčních zón. Přednostně se jedná o 
izolaci obytných zón před nepříznivými vlivy 

 
- v řešení ÚPn města je respektována  městská památková zóna vč. jejich ochranných pásem. 
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- v řešení je navrženo vhodné doplnění systému stávající zeleně ve snaze vytvořit organickou 

vazbu zelených ploch ve městě s okolní krajinou. 
 
 
Pro jednotlivé zóny v rámci zastavitelného území města by měly být pořízeny regulační plány - 
jedná se zejména o ucelené plochy určené pro výrobní a podnikatelské aktivity, pro jednotlivé 
smíšené zóny i pro větší plochy bydlení. Jako podmínka pro řešení regulačních plánů by mělo být: 
 
- v  řešení respektovat historickou strukturu města i řešených místních částí 
 
- výstavba by měla navazovat na historický ráz, architekturu, měřítko hmot, tvary střech, použitý 

stavební materiál a barevné pojetí dosavadní zástavby – čímž bude dosaženo vazby mezi starou 
a novou zástavbou 

 
- respektovat dálkové pohledy na exponovanou část území 
 
- citlivě stanovit výškové zónování – ve vazbě na původní zástavbu a s respektováním dálkových 

pohledů – viz předchozí bod textu (regulace počtu podlaží bude stanovena dle charakteru 
navrhované zástavby v návaznosti na stávající okolní zástavbu, výšková hladina nově navrhova-
ných objektů v prolukách musí vycházet z okolní zástavby). 

 
- U stávajících bytových objektů s plochým zastřešením doporučit možnost realizace střešní 

nadstavby s využitím podkroví pro bydlení, případně komerční využití. 
 
 
Vymezení zastavitelného území: 
 
V řešení ÚPN města Uherský Brod tvoří zastavitelné území rozvojové plochy, navazující na současně  
zastavěné území města, které jsou v řešení územního plánu navrženy k zastavění. 
 
- v územním plánu jsou stanoveny způsobem, který umožní využití vymezených území, ploch a 

pozemků a jejich vzájemné uspořádání a vazby v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
Účelem návrhu tohoto členění a volby jeho podrobnosti je zejména vytvářet podmínky pro rozvoj  
území, zabezpečit soulad jednotlivých činností v území, přitom omezit na přípustnou míru jejich 
negativní vlivy.  

 
- Účelem návrhu tohoto členění je požadavek  zajistit předpoklady pro zlepšení kvality životního 

prostředí, umožňovat pouze přiměřené využívání neobnovitelných přírodních zdrojů a zachovávat 
kvalitativní ukazatele obnovitelných přírodních zdrojů. 

 
Změna č.1 

Město souhlasí a podporuje navrhovanou změnu územního plánu v řešených lokalitách, aby byly 
vytvořeny podmínky pro rozvoj aktivit na poli občanské vybavenosti a podnikatelské činnosti i pro 
rozvoj bydlení. Limity území, určeny v zadání jsou pořizovateli známy a v rámci procesu projednání 
zadání byly pečlivě prověřeny a vyhodnoceny. 

Řešené území (tj. celé k.ú. Uherský Brod) je řešeno územním plánem velkého územního celku  
Zlínské sídelní aglomerace vč.schválených změn č.1 až 4. Tato dokumentace je závaznou územně 
plánovací dokumentací a je základním rozvojovým dokumentem Zlínské aglomerace.  

Z uvedené nadřazené územně plánovací dokumentace velkého územního celku neplynou pro řešené 
území žádné podmínky a požadavky, které by nebyl převzaty do ÚPN města Uherský Brod a řešené 
změny č.1. 

Ochrana přírodních hodnot území: 

Řešení změny č.1 ÚPN města Uherský Brod nemá dopad na přírodní hodnoty území.  

Ochrana kulturních hodnot území: 

Plochy řešené v rámci změny č. 1 nemají negativní vliv na kulturní památky a jejich ochranná pásma.  
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Celé území k,.ú. Uherský Brod je území archeologického zájmu, tj. území s archeologickými 

nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. „O památkové péči“ ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Území k.ú. Uherský Brod je pro stavební a jinou hospodářskou činnost prostupné, ale vzhledem 

k tomu, že lze celý katastr obce charakterizovat jako území s archeologickými nálezy ve 

smyslu  § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších úprav a předpisů - vyplývá 

pro stavebníka zákonná oznamovací povinnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno v případě 

veškerých zásahů do terénu pro provedení záchranného archeologického průzkumu.  

 
Změna č.2 
Město souhlasí a podporuje navrhovanou změnu územního plánu v řešených lokalitách. Limity území, 
určeny v zadání jsou pořizovateli známy a v rámci procesu projednání zadání byly pečlivě prověřeny a 
vyhodnoceny. 
Řešené území (tj. celé správní území města Uherský Brod) je řešeno územním plánem velkého 
územního celku Zlínské sídelní aglomerace vč.schválených změn č. 1 až 5. Tato dokumentace je 
závaznou územně plánovací dokumentací a je základním rozvojovým dokumentem Zlínské aglome-
race.  
Z uvedené nadřazené územně plánovací dokumentace velkého územního celku neplynou pro řešené 
území žádné podmínky a požadavky, které by nebyl převzaty do ÚPN města Uherský Brod a řešené 
změny č.2. 
 
Ochrana přírodních hodnot území: 
Řešení změny č.2 ÚPN města Uherský Brod nemá dopad na přírodní hodnoty území.  
 
Ochrana kulturních hodnot území: 
Plochy řešené v rámci změny č. 2 nemají negativní vliv na kulturní památky a jejich ochranná pásma.  
Celé území k.ú. Uherský Brod je území archeologického zájmu, tj. území s archeologickými 
nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. „O památkové péči“ ve znění pozdějších 
předpisů.  
 Území k.ú. Uherský Brod je pro stavební a jinou hospodářskou činnost prostupné, ale vzhledem 

k tomu, že lze celý katastr obce charakterizovat jako území s archeologickými nálezy ve 
smyslu  § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších úprav a předpisů - vyplývá 
pro stavebníka zákonná oznamovací povinnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno v případě 
veškerých zásahů do terénu pro provedení záchranného archeologického průzkumu.  
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      4.  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

 
ÚP Uherský Brod 

4.1   FUNKCE MĚSTA V REGIONU A ŠIRŠÍ VZTAHY  
 
4.1.1   Širší vztahy 
Město leží ve východní části okresu Uherské Hradiště na obou březích řeky Olšavy, na jejím soutoku 
s Nivničkou a Luhačovickým potokem 

 
Z hlediska správní struktury je město Uherský Brod součástí okresu Uherské Hradiště. Městský 
úřad Uherský Brod plní funkci pověřeného stavebního úřadu pro obce: 

- Bánov     - Suchá Loz 
- Bystřice pod Lopeníkem   - Šumice 
- Drslavice    - Uherský Brod 
- Hradčovice   - Veletiny 
- Korytná     - Vlčnov 
- Nivnice    - Vápenice 
- Pašovice   - Vyškovec  
- Prakšice    - Starý Hrozenkov 

 

Po zvážení různých hledisek se pro město Uherský Brod jeví jako širší spádové území celá východní 

oblast okresu Uherské Hradiště na západ od těchto hraničních sídel (včetně): Pašovice, Prakšice, 

Hradčovice, Veletiny, Vlčnov, Dolní a Horní Němčí.  Pro uvedený rozsah území vytváří  Uherský 

Brod  středisko vyšší správy, zaměstnanosti, služeb,  školství,  kultury  a sportu a zároveň má i spo-

lečné přírodní potenciály.  
 
Město Uherský Brod je centrem regionu, zahrnujícího v podstatě rozlohu bývalého okresu Uh.Brod. 
Hranice regionu se v podstatě kryjí na východě se státními hranicemi se Slovenskou republikou a na 
západě se vymezují oproti uherskohradišťskému regionu s linií obcí Pašovice, Prakšice,  Hradčovice,  
Veletiny, Vlčnov,  Dolní a Horní Němčí. 
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Mikroregion Uherskobrodsko je oblast, která je historicky i katastrálně vymezena přirozenou 
spádovostí k Uherskému Brodu. Spádovostí je myšlena dopravní dosažitelnost tohoto centra a také 
představuje existenci společenských, sociálních, hospodářských a kulturních vazeb obyvatelstva 
tohoto mikroregionu. 
 
Uherskobrodsko tvoří 28 obcí a 2 města 

Města:   Bojkovice, Uherský Brod (přirozené centrum regionu) 

Obce: 

  Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice, Horní Němčí, Hostětín, 
Hradčovice, Komňa, Korytná, Lopeník, Nezdenice, Nivnice, Pašovice, Pitín, Prakšice, Rudice, 
Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Šumice, Vápenice, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, 
Záhorovice, Žítková. 

 

 Město Uherský Brod je centrem tzv. základního sociálně geografického regionu, integrova-

ného prostřednictvím regionálních procesů, zejména dojížďky do zaměstnání, dojížďky do škol a 

dojížďky za službami. Počet obyvatel celého regionu se pohybuje okolo 55 tis.  
 
Obyvatelé města Uherský Brod jako celku spádují do Uherského Hradiště, které je centrem dojížďky 
za vyšší občanskou vybaveností i za pracovními příležitostmi. Spádovost můžeme sledovat i do Zlína, 
do centra Zlínského kraje  
 
Zájmovým územím pro Uherský Brod je rozsah jeho správního území.  
 
4.1.2    Prostorové umístění města 

Poloha Uherského Brodu na nadregionální úrovni v rámci Zlínského kraje a zejména v rámci celé 

ČR je v podstatě nevýhodná. Uherský Brod se po rozpadu Československa dostal do periferní polohy, 

kterou nemůže vyvážit mezistátní tranzit po silnici I/50 (dnes se značně sníženým významem).  

Na vnitroregionální úrovni je poloha mnohem lepší. Význam lokalizace je potvrzen po celý historický 

vývoj území, od vrcholného středověku až po dnešek.  
  
 
4.1.3   Výrobní vztahy v zájmovém území a ve spádovém obvodu 

 viz kapitola „Ekonomický potenciál“ 
 
4.1.4    Širší dopravní vztahy 
Řešeným územím prochází významné silniční trasy a železniční trať Českých drah. 

 další popis a podrobnosti - viz kapitola „Doprava“ 
 
4.1.5    Rekreace a cestovní ruch ve spádovém obvodu 
Spádové území města leží na rozhraní oblastí cestovního ruchu "Valašsko" a „Slovácko“. Podle 
Rajonizace CR (směrnice vlády ČSR z r.1962) jsou oblasti zařazeny následovně: 
   oblast cestovního ruchu č. 45 "Slovácko" je zařazena jako oblast cestovního ruchu IIl.kategorie  

(zajišťuje krátkodobou rekreaci obyvatel sídla). Náleží sem větší část zájmového území města.  
   oblast cestovního ruchu č. 46 "Valašsko" je zařazena jako oblast cestovního ruchu I.kategorie. 

(nejkvalitnější podmínky pro rekreaci). Náleží sem východní a severovýchodní okraj zájmového 
území města – Těšov, Újezdec, Maršov. 

 další popis a podrobnosti - viz samostatná kapitola „Rekreace a cestovní ruch“ 
 

 Zájmové území a širší vztahy jsou znázorněny ve výkrese č.1 "Širší územní vztahy" a popsány v 

jednotlivých  odborných kapitolách této zprávy. 
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4.1.6     Přírodní podmínky 
Klimatické podmínky 
Řešené území náleží do klimatické oblasti T2 - teplá oblast. 
Charakteristika oblasti: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně 
teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým 
trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota mírně přesahuje 9ºC, průměrný úhrn srážek 550 
mm/m2. Vegetační doba je kolem 180 dní. 

 další popis a podrobnosti - viz kapitola „Přírodní podmínky“ v text.části R+P Uherský Brod a 

v textové části konceptu ÚPN města Uherský Brod 
 

Reliéf území a základové podmínky 

Reliéf má převážně charakter členité pahorkatiny (výšková členitost 75 - 150 m), jihovýchodní část je 
nižší a plošší, má ráz ploché pahorkatiny (výšková členitost 30-75 m). Široká niva Olšavy má ráz 
roviny (výšková členitost do 30 m). Sklony reliéfu v kombinaci s charakterem geologického podloží 
(flyšová souvrství jílů, jílovců, omezeně pískovců) neposkytují dobré podmínky pro zakládání 
staveb. Situaci navíc značně zhoršují svahové pohyby.  

Nadmořská výška kolísá od 202 m n.m. v nivě Olšavy po 389 m n.m. - kóta severně od Újezdce.  
 

Hydrologické poměry 

Zájmové území: Celé území je odvodňováno do střední části toku Olšavy, největšími přítoky jsou 

Luhačovický potok a Nivnička. 

 Další podrobnosti – viz kapitola „Vodní toky a nádrže“. 

 
4.1.7     Surovinová základna 

Správní území Uherského Brodu je velmi chudé na přírodní zdroje. Geologické podloží, převážně jíly 
a jílovce, méně i pískovce, neposkytuje dostatečné zdroje kamene ani pro místní potřebu. 

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu § 15, odst.1 a 2 zákona č. 44/1988 Sb. – o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 13, odst. 3 
zákona č. 62/1988 Sb. ve znění zákona č. 366/2000 o geologických pracích, dle mapy ložiskové 
ochrany ČR 1:50 000 je na k.ú. Havřice evidováno:  

- výhradní ložisko cihlářské suroviny Havřice, evid.č. ložiska 051 000.  

 

Poznámka:  Jde o ložisko č.zákresu 66 (na mapách 1:50.000), výhradní ložisko č. 051000, k.ú. Havřice, rozloha 

17,00 ha, ložisko je povrchově těžené. Dobývací prostor 416 č. zákresu  (na mapách 1:50.000), číslo 
dobývacího prostoru 700436, k.ú. Havřice, rozloha 25,49 ha. 

Toto území je nutné v souladu s ust. §13 výše citovaného zákona považovat za území se zvláštními 
podmínkami geologické stavby. Podle ustanovení Horního zákona musí být zajištěna ochrana prosto-
ru ložiska. 

Organizací pověřenou ochranou a evidencí ložiska je Havřická cihelna s.r.o. 
 
 
4.1.8   Poddolovaná a sesuvná území 

Poddolované území se v řešeném území, tj. v rozsahu správního území města Uh. Brod, nenachází.  

Sesuvná území:  

  Podle Registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací je na k.ú. Uherský Brod 

evidováno celkem 99,1 ha aktivních sesuvů a 71,6 ha sesuvů potenciálních. 

 

 

 



20 

 

Jedná se konkrétně o následující sesuvy: 

Lokalita: Sesuv – pořadové číslo: Registrační číslo: Stupeň aktivity: 

Maršov sesuv poř.číslo 32 reg.č. 2862 potenciální 

okolí obce Maršov: 

 

sesuv poř.číslo 19 

sesuv poř.číslo 18 

sesuv poř.číslo 20 

reg.č. 2849 

reg.č. 2848 

reg.č. 2850 

potenciální 

aktivní 

aktivní 

Újezdec: sesuv poř.číslo 33 

sesuv poř.číslo 23 

sesuv poř.číslo 16 

sesuv poř.číslo 15 

sesuv poř.číslo 14 

sesuv poř.číslo 13 

reg.č. 23 

reg.č. 2853 

reg.č. 2846 

reg.č. 2845 

reg.č. 2844 

reg.č. 2845 

potenciální 

potenciální 

potenciální 

potenciální 

aktivní 

potenciální 

Uherský Brod: sesuv poř.číslo 34 reg.č. 4116 aktivní 

Těšov: sesuv poř.číslo 17 reg.č. 2847 potenciální 

Havřice: sesuv poř.číslo 17 reg.č. 2830 aktivní 

Lokalizace sesuvných území (aktivních a  potenciálních ) – viz zákres ve výkresové části elaborátu.  

Podklad:  GEOFOND ČR  - mapa sesuvů a posouzení území sídel.útvaru Uh.Brod z hlediska sesuvů (Báňsko-
historické oddělení Geofondu ČR Kutná Hora) 

 
 

Další popis a podrobnosti o řešeném území: 

- stupni radonového rizika v řešeném území 

- výkaz úhrnných hodnot druhů pozemků 

- ohrožení území vodní a větrnou erozí 

- atd. 

 viz kapitola „Přírodní podmínky“ v text.části R+P Uherský Brod a v textové části konceptu ÚPN 

města Uherský Brod“ 
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4.2    VÝVOJ OSÍDLENÍ A ZÁJMY PAMÁTKOVÉ PÉČE 
 
4.2.1   Historický vývoj osídlení řešeného území a města 
Poznámka:  
Historie města Uherský Brod a celého řešeného území je podrobně popsána v  text. části elaborátu „Průzkumy a 
rozbory Uherský Brod“  i v textové části konceptu ÚPN města Uherský Brod  

 
 
4.2.2      Požadavky a zájmy památkové péče 

Archeologická naleziště  

Osídlení Uherskobrodska je dochováno archeologickými nálezy již z období mladšího paleolitu. 

Součástí kulturních hodnot řešeného území jsou tedy i archeologické památky (archeologické nálezy 

ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. "O památkové péči" ve znění pozdějších 

předpisů). Při územním řízení musí být tato skutečnost zohledněna. 

 Vzhledem k tomu, že v rámci řešeného území jsou z jeho katastrů z několika poloh doloženy 

archeologické lokality, lze celé řešené území charakterizovat jako území s archeologickými 

nálezy ve smyslu  § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.  Z tohoto faktu vyplývá pro stavebníka 

zákonná oznamovací povinnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno v případě veškerých 

zásahů do terénu a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.  

 

Nemovité kulturní památky  
Historické jádro města Uherský Brod tvoří městská památková zóna, vyhlášená dne 20. 11. 1990. 
Na městskou památkovou zónu je zpracován územní plán zóny, který je územním plánem 
respektován. Popis – viz další kapitoly textu. 

Na území města se nachází následující nemovité kulturní památky (dle evidence ve Státním 
seznamu nemovitých kulturních památek pod vlastním evidenčním číslem): 

Uherský Brod – Těšov:  

 č. 3446    - pamětní kříž 

 č. 3447    - pamětní kříž 

 č. 3448    - zvonice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Uherský Brod – historické jádro:  

 č.11565   - ochranné pásmo městské památkové zóny 

 č. 3499    - městské opevnění 

 č. 3500    - zámek v horní části města čp. 36, 37 

 č. 3501    - dominikánský klášter s areálem 

 č. 3501/1 - Dominikánský klášter 

 č. 3501/2 - kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 č. 3501/3 - brána dominikánského kláštera – u kláštera 

 č. 3501/4 - socha sv. Gottharda – byla poškozena a již neexistuje 

 č. 3501/5 - socha sv. Vincence před kostelem Nanebevzetí Panny Marie 

 č. 3506   - farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 

 č. 3507   - kostel Mistra Jana Husa v ul. Bratří Lužů 

 č. 3507/a - fresková výzdoba 

 č. 3508   - kaple Andělů Strážných – Hradišťská ul., u parku 

 č. 3509   - kaple Nejsvětější Trojice u kostela Mistra Jana Husa na ul. Bratří Lužů  
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 č. 3510   - radnice čp. 100 

 č. 3511   - městský dům čp. 116, ulice Bří Lužů 

 č. 3512  - panský dům čp. 77 v ulici ústící na severovýchod.stranu Masarykova nám. 

 č. 3513   - fara čp. 68, náměstí Masarykovo 

 č. 3514   - Mariánský sloup – sloup Panny Marie, nám. Mariánské 

 č. 3515   - socha sv. Jana Nepomuckého, nám. Masarykovo,  Hradišťská ul. 

 č. 3516   - socha sv. Jana Nepomuckého – u elektrárny 

 č. 3517   - pomník J.A. Komenského před museem 

 č. 3518   - kašna, nám. Masarykovo 

 č. 8575   - židovský hřbitov 

 č. 11313 - městský dům čp. 135, Masarykovo nám. 

 - socha Sv. Jana Nepomuckého na ul. Prakšická – u nového hřbitova 

 - dům čp. 201, Masarykovo nám.  

 - dům čp. 202, Masarykovo nám. 

 - dům čp. 164, Masarykovo nám. 

 - dům čp. 105, Masarykovo nám. 

Uherský Brod – Újezdec:  

 č. 3519    - pamětní kříž u staré silnice do Těšova 

 č. 3520    - pamětní kříž v polích k Polichnu 

Uherský Brod – Havřice:  

 č. 3303    - kaple sv. Šebestiána na kopci na severním okraji vsi 

 č. 3304    - vinařská búda (asanováno) 

 č. 3305    - vinařská búda (parc.číslo 1473 - asanováno) 

 č. 3306    - vinařská búda (parc.číslo 1480) 

 č. 3307    - vinařská búda (parc.číslo 1486) 

 č. 3308    - vinařská búda (parc.číslo 1494) 

 č. 3308    - vinařská búda (parc.číslo 1495) 

 č. 3308    - vinařská búda (parc.číslo 1496) 

 č. 3309    - vinařská búda (parc.číslo 1553) 

 č. 3311    - vinařská búda (parc.číslo 1561) 

 č. 3312    - vinařská búda (parc.číslo 1509) 

 č. 3313    - vinařská búda (parc.číslo 1539) 

 č. 314      - vinařská búda (parc.číslo 1532) 

 č. 3315    - vinařská búda (parc.číslo 1513) 

 č. 3316     - vinařská búda (parc.číslo 1540) 

 č. 3317     - vinařská búda (parc.číslo 1538) 

 č. 318       - vinařská búda (parc.číslo 1795) 

 č. 3319     - vinařská búda (parc.číslo 1590) 
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 V řešení územně plánovací dokumentace jsou výše uvedené nemovité kulturní památky 

respektovány v plném rozsahu. V souladu se zákonem č.20/87 Sb. o státní památkové péči, ve 

znění zákona č. 425/1990 Sb. musí být dodržována jejich ochrana. 

 

Neevidované kulturní památky místního významu  

V řešeném území se nachází řada památek místního významu (drobná architektura: kříže, boží 

muky), které jsou součástí kulturních hodnot daného území. Všechny objekty tohoto významu jsou 

v řešení ÚPD respektovány. 

 
 

4.3     NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
 
4.3.1  Historický stavební vývoj města 
Poznámka:  
Historický stavební vývoj města je podrobně popsán v  text. části elaborátu „Průzkumy a rozbory Uherský Brod“ a 
v textové části konceptu ÚPN města Uherský Brod. 
 
Z důvodu, že stavebně-historický význam města je podtržen faktem, že historické jádro města je 
vyhlášená památková zóna - je v textové části návrhu ÚPN města Uherský Brod  UVEDENO pár poznámek o 
historickém stavebním vývoji města: 

 
Město Uherský Brod leželo na důležité obchodní cestě západovýchodního směru. Uvedená poloha 
dala městu v historických dobách veliký obchodní a strategický význam, který přiměl krále Přemysla 
Otakara II., aby zde již v r. 1272 vysadil královské město Uherský Brod.  

 
Město mělo v historických dobách uzavřený pevnostní charakter. Symbol královského 
hrazeného města se ocitl i v městském znaku (trojvěží městské brány uzavřené 
mřížovými hřebeny, v něm ležící lev a nad věžemi moravská orlice). 
 

 
Město s tržištěm mělo obvyklý kolonizační pravoúhlý půdorysný rozvrh. Uherský Brod svojí hrazenou 
plochou a velikostí tržiště řadil město k největším na Moravě – v dalším vývoji však nesplnil 
očekávání. Úpadek města v 15. století provázela i ztráta zájmu královské vrchnosti o město. Město 
bylo dlouhodobě zastavováno, až nakonec v r. 1506 přešlo trvale do šlechtického vlastnictví pánů 
z Kunovic a stalo se městem poddanským.  
 
Už v pozdně gotickém období se obytná zástavba centra města začala proměňovat ve zděnou. 
Hladina obytné zástavby kolem náměstí se začala zvedat na úroveň jednoho patra. Došlo i 
k zahuštění stavebního obsahu uvnitř hradeb vložením bloku domů dovnitř tržiště, které se  po dlouhé 
zkušenosti ukázalo být zbytečně rozlehlé. Bylo tedy rozděleno ve dva menší trhové prostory. Určitým 
mezníkem ve stavebním rozvoji města byl velký požár v r. 1513. Po něm se ve stavební činnosti ve 
městě stále silněji prosazoval nový renesanční slohový názor. O renesanční měšťanské zástavbě 
města máme jen nejasnou představu, vzala skoro úplně za své v ničivé třicetileté válce a 
v následujících poválečných desetiletích a ve zhoubných požárech. 
 
První polovinu 17.století můžeme charakterizovat jako nejtěžší období novověkých dějin města.  
Teprve 60. a 70. lety 17.století se datují po delší odmlce první ojedinělé významnější stavební akce 
(raně barokní přestavba farního kostela a znovuvýstavba kláštera, rozsáhlá přestavba kostela 
dominikánů). V intencích nastupujícího baroka byla před r.1705 realizována sjednocující přestavba 
rezidenčního Panského domu. Do r.1705 byl postaven fragment proponovaného nového zámeckého 
sídla, a to v podobě reprezentačních koníren, umístěného v renesančním hradebním parkánu na 
severu města (dnes museum J.A. Komenského). Barokní město počátku 18. století si uvnitř 
souvislé linie hradeb zachovávalo středověkou urbanistickou strukturu. Zánik pevnostního 
charakteru města v poslední čtvrtině 18. století znamenal určitý plošný rozmach města vně 
hradebního obvodu, přičemž tato předměstská zástavba byla stále takřka ryze zemědělská. Uvnitř 
historického jádra byl impulsem ke klasicistním změnám poslední velký požár města v r.1803. 
Klasicistní město 20-tych let 19.století ještě svíral existující (i když nefunkční) hradební krunýř i s jeho 
branami. Hradby s přilehlými zahradami obkličoval prstenec předměstské zemědělské zástavby. 
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Ekonomické předpoklady rozvoje města ovlivnila stavba pivovaru Františka Janáčka r.1894. Počí-
naje rokem 1906 přibyla ve městě továrna na ohýbaný nábytek, lihovar, městská elektrárna, Kučerova 
továrna na zpracování ovoce a podniky na zpracování dřeva. Sdružené UP závody postavily továrnu 
na nábytek. Pracovní příležitosti rozmnožila stavba podniku na zpracování ovoce Fruta. V r. 1936 byly 
položeny základy místní zbrojovky. 
 
Průmyslem vyvolaný příznivý demografický rozvoj v oblasti nové bytové výstavby podchytilo bytové 
družstvo Domov, založené v r.1920, které se státní subvencí vybudovalo novou čtvrť rodinných 
domků Nad zámkem. Důležité místo v hospodářském životě města už od minulého století měla 
železniční dráha, na níž bylo r.1927 postaveno nové nádraží. 
 
Období novodobého historismu druhé poloviny 19.stol až počátku 20.století a meziválečné 
období přineslo při zachování tradiční urbanistické struktury jádra a většinou i hladiny hmot radikální 
přeměnu konstrukcí. Většina domů kolem náměstí i na periférii jádra byla radikálně přestavěna – 
často se zajímavým výsledkem v historizujících a secesních fasádách hlavních průčelí.  
 
Pramen:      Stavebně historický průzkum centra MPZ Uh.Brod ( PhDr. Eliáš, 1994) 
                    Program regenerace MPZ Uherský Brod (Útvar městského architekta při odboru výstavby MěÚ Uh. Brod, Ing. Jiří 

Kolouch a spolupracovníci, 1995) 

 
4.3.2    Současný stavební vývoj města 

Současné město Uherský 
Brod vzniklo sloučením ně-
kolika obcí, které staveb-ně 
postupně splynuly s měs-
tem Uherský Brod (až na 
místní část Maršov, která je 
situována severně od mě-
sta  cca 6 km).   
Z hlediska urbanistického 
je v řešeném území nej-
cennější historické jádro 
města. Historické jádro 
města Uherský Brod tvoří 
městská památková zó-
na, vyhlášená dne 20. 11. 
1990 

 

Městská památková zóna  

 Rozměry historického jádra jsou přibližně 800x600 m a je vymezeno ulicemi:  Pod Valy, 

Dolní Valy, Horní Valy, nám. Svobody, ul. Na dlouhých, Tyršovými sady a ulicí U žlebu. 

U historického jádra města je dochována jeho lokační půdorysná osnova (z pol. 13.stol.), jež svou 
koncepcí a rozměry patří k našim největším a nejvýznamnějším založením vůbec. 

Historické jádro nese ve svém těžišti hlavní tíhu centrál. městských funkcí, zejména obč. vybavenosti 
a bydlení. Historické jádro města má dominantní funkci ve sféře vybavenosti, zejména na úseku 
obchodně-obslužném, kulturně - společenském a administrativně - správním. Současně plní funkci 
bydlení v rámci polyfunkčních objektů i samotných bytových objektů. Historické jádro je funkčně 
autonomní a od bezprostředního okolí je odděleno terénními, dopravními a zelenými liniemi. 

Ve spolupráci města, útvaru městského architekta a orgánů stát. památkové péče se připravuje 
realizace pěšího tahu od velkých schodů kolem hradeb k ulici Bří Lužů. 

Kolem historického jádra jako prstenec vznikaly obytná sídliště: Pod Vinohrady, Na výsluní, obytná 
zástavba Neradice a Močidla, v jižní části města Uherský Brod pak sídliště Olšava. V těchto obytných 
zónách bydlí velká část obyvatel města. Z hlediska architektonicko-urbanistického není výšková 
hladina obytné zástavby volena vhodně, z určitých pohledů vysoké obytné domy negativně ovlivňují 
panorama města, zastiňují jeho historické dominanty.  
 
Původně samostatné obce - Újezdec, Těšov ale i Havřice si udržely charakter vesnické zástavby 
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Určujícím urbanistickým prvkem města je dopravní kostra:  popis – viz kapitola Doprava. 
 
Město má výrazně průmyslový charakter. Sídlí zde řada významných průmyslových závodů. Výrob-
ní areály jsou situovány vesměs v jižní polovině řešeného území. Výroba vznikala kolem železnice, 
postupem času se areály rozšiřovaly až do dnešní podoby. Jedná se o areál České zbrojovky, na 
který JV navazuje průmyslová zóna, zahrnující více větších či menších výrobních areálů. Jižně od 
železnice je situována řada dalších větších či menších podnikatelských subjektů, je zde areál 
pivovaru, dále v jižní okrajové poloze směr Nivnice je areál Slováckých strojíren.  
 
Zemědělství má v řešeném území rovněž své významné zastoupení. Transformace družstevního 
zemědělství  zachovala v Uherském Brodě dvě pro zaměstnanost významná zemědělsko-obchodní 
družstva. Větší ZOD Uherský Brod – Havřice. Činnost družstva nebyla orientována pouze do 
zemědělské výroby, ale také do tzv. přidružené výroby. Druhé družstvo, ZOD Uherský Brod, jeho 
činnost je zaměřena pouze na rostlinnou a živočišnou výrobu. 
Největším subjektem soukromého zemědělství je firma Zdeňka Prachmana.  

 Další podrobnosti – viz kap. „Ekonomický potenciál“ 

 
Občanská vybavenost je ve městě bohatě zastoupena, je rozmístěna tak, aby vyhověla po stránce 
zajištění základních potřeb v přijatelných docházkových vzdálenostech. Vybavenost vyšší (školy, 
zdravotnická zařízení, kulturní zařízení, museum, atd.) je umístěna v centrální části města, 
v historickém jádru, které tak tvoří polyfunkční funkci. V posledních lete vznikla řada menších 
provozoven obchodu a služeb i v obytných zónách formou dostavby či vestavby  v obytných domech 
či v RD. Ve velkých obytných souborech jsou školní areály.  

 Podrobnější popis – viz kapitola „Občanská vybavenost“. 

Železniční doprava: Velký význam pro rozvoj území měla výstavba a provoz Vlárské železnice, 

spojující Pomoraví s Povážím. Význam trati poklesl, v poslední době se však znovu dostává do středu 

pozornosti a zaslouží lepší využití, včetně odbočky do Luhačovic, jako součást místního integrova-

ného dopravního systému.     
 
4.3.3    Návrh urbanistické koncepce 
Urbanistická koncepce řešení územního plánu města v podstatě respektuje stávající stav zástavby 
sídla. Stavební rozvoj města je v řešení územního plánu navržen tak, aby výstavba kontinuálně 
navazovala na stávající zástavbu města. Řešení územního plánu navrhuje rozšíření stáv.ploch pro no-
vé obytné zóny, dále pak nové plochy pro rozvoj průmyslové výroby a podnikatelských aktivit. Řeší 
plochy pro rozvoj centrální městské části, rozvoj sportovně rekreačních aktivit a občanské 
vybavenosti. Řešení územního plánu vychází z respektování zpracovaných změn ke schválené ÚPD, 
které již dané volné plochy, vhodné pro zástavbu prověřily jak po stránce dopravní, tak i po stránce 
technického zabezpečení (realizace inž. sítí), ale zejména po stránce majetkoprávní. 
 

Z hlediska urbanistického je v řešeném území nejcennější historické jádro města. Na centrální část 
města je zpracován „Územní plán zóny historického jádra Uherský Brod“, schválený Městským 
zastupitelstvem Uherského Brodu dne 24.3.1992. 

Historické jádro města má smíšený (polyfunkční) charakter pro funkci bydlení, občanské vybavenosti 
a služeb, kde má převažující funkci bydlení. Umisťování výrobních a skladových aktivit by nemělo být 
povolováno. Můžeme konstatovat, že takovéto aktivity v historickém jádru města nejsou situovány.  

Řešení územního plánu města respektuje zásady urbanistické koncepce, stanovené v územním 
plánu zóny: 

- celkovou urbanistickou koncepci  

- funkční využití a organizaci území: cílem řešení je zdůraznit a rozvinout dnešní dominantní a 
specifickou funkci historického jádra v rámci celého města. Koncepce vychází z uplatnění kulturně 
historického významu tohoto území a rozvíjí centrální funkce ve sféře vybavenosti při plném 
zachování funkce bydlení a jejím doplnění formou dostavby polyfunkčních objektů i samotných 
bytových objektů. Funkčně je jádro autonomní – od bezprostředního okolí je odděleno terénními, 
dopravními i zelenými liniemi. 
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Vlastní město Uherský Brod je trasou železniční tratě ČD rozděleno na část severní a část jižní. 

Kolem železniční trati je prstenec výrobních areálů (Česká zbrojovka a.s. UB – nacházející se severně 

od dráhy ČD, dále pak pivovar a další podniky). Jižně od trati ČD je situována rozsáhlá průmyslová 

zóna s řadou menších i větších firem a podniků, resp. skladů, pak areál Slováckých strojíren a.s. UB. 

Bydlení v této části města je zastoupeno hlavně sídlištěm Olšava, dále pak nízkopodlažní zástavbou 

rodinných domů, přimykajících se k ul. Vlčnovské. Stávající zástavba je v podstatě zachována 

navrhují se zde nové plochy pro výrobní zóny, dále (v souladu se zpracovanou změnou ÚPN SÚ č.14) 

rozšíření bytové výstavby i výstavby občanské vybavenosti v návaznosti na sídliště Olšava.  

Na poli sportovních aktivit v této části města byl dán letos (v r.2003) do provozu plavecký areál 

(areál krytého bazénu – Centrum pohybových aktivit) a to v lokalitě u zimního stadionu. Vznikl tím 

ucelený sportovní areál, který je v řešení ÚPN respektován. V návaznosti na sport.hřiště TJ Orel je 

navržena rozvojová plocha pro rozšíření sport.areálu. 

Severně od dráhy ČD je situována vlastní  městská zástavba vč. historického jádra města. Sem je 

situována větší část nových ploch určených pro obytnou zástavbu. Nové obytné zóny jsou navrženy 

v rozsahu celého území města. Poměrně velké plochy jsou navrženy pro výstavbu nízkopodlažní 

(formou RD) v západní části zastavěného území města – v Havřicích, dále pak v k.ú. Uherský Brod – 

v lokalitě pod hvězdárnou. Další obytná zóna RD již vzniká v trati Úlehla, další obytné plochy pro 

výstavbu RD jsou navrženy v Těšově a v Újezdci. Jak již bylo uvedeno, uvažuje se i s dostavbou 

sídliště Olšava v jižní části Uherského Brodu. 

Pro výstavbu bytových domů je v řešení územního plánu navržena nová ucelená plocha pouze 

v návaznosti na výstavbu sídliště Olšava (území je řešeno změnou č.14 schválené ÚPD). Dále se 

navrhuje dostavba sídliště „Pod Vinohrady“a to jednak formou zahuštění, resp. formou střešních 

nástaveb. Menší plochy pro tento typ zástavby jsou navrženy v centru města – nad stáv. autobusovým 

nádražím, dále v Újezdci (nad hřbitovem). 

Samozřejmým předpokladem je možnost výstavby RD v prolukách nebo event. na pozemcích stávají-

cích rodinných domů v rámci zástavby města. 

Nové plochy občanské vybavenosti jsou navrženy v Havřicích, dále v Uherském Brodě. Nová 

zařízení občanské vybavenosti budou vznikat i formou přístavby, nástavby event. přestavby stáva-

jících objektů občanské vybavenosti na stávajících pozemcích. Rovněž drobná zařízení obchodu a 

služeb mohou vznikat v rámci obytných zón na pozemcích RD, podmínky a přípustné činnosti  viz 

kapitola „Regulativy využití území“. 

V řešení ÚPN města je navržena plocha pro rozšíření městského hřbitova s návrhem na doplnění 

ploch pro parkování, rovněž je navržena plocha pro rozšíření hřbitova v Újezdci. 

Pro rozvoj každého města je nezbytné zajistit dostatek nových rozvojových ploch pro průmysl a 

podnikatelské aktivity. Řešení územního plánu navrhuje rozšíření průmyslové zóny v návaznosti na 

Slovácké strojírny a.s., dále v návaznosti na areál Ćeské zbrojovky a.s. Současně  je možné rozvoj 

průmyslové výroby provádět formou intenzifikace stáv. provozů. Rozvoj a rozšiřování výrobních 

areálů doporučujeme formou nástaveb, přístaveb  apod., případně zaváděním nových progresivních 

technologií. Intenzifikace provozoven přinese pro jednotlivé výrobní podniky nespornou úsporu  ener-

gií a tím snížení ekologické zátěže na okolí.  

Pro rozvoj soukromého zemědělství doporučujeme přestavbu stávající farmy v jižní části Újezdce 

(jižně řeky Olšavy) a v Maršově pro účely malých zemědělských rodinných farem. Farmy řešit jako 

farmy ekologické s možností podnikání v oblasti agroturistiky. Vzhledem k blízkosti atraktivní rekre-

ační oblasti Bílé Karpaty je tato forma podnikání velmi perspektivní. 

Pro sport je navrženo rozšíření stávajícího sportovního areálu u zimního stadionu směrem severním. 

Zde započala výstavba krytého bazénu spojeného s venkovním bazénem – jako areálu zdraví. 

Rekreaci bude sloužit síť cykloturistických cest a stezek,  které jsou v řešení územního plánu navrženy 

(podrobněji  viz kapitola DOPRAVA). 

Do řešení územního plánu je zapracováno řešení ÚSES pro jednotlivé katastry. Urbanistické řešení 

respektuje stávající městskou zeleň a doplňuje řešení ÚPN o nové plochy zeleně.  
 
Poznámka: 
Nová stavební činnost v Maršově je podmíněna realizací zalesnění nad zastavěnou částí a následným novým 
geologickým posouzením staveniště (Maršov se nachází v aktivní zóně sesuvů ). 
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Změna č.1 

Vymezení řešeného území a předmět  řešení změny č.1 ÚPN města Uh.Brod 

Předmět změny a rozsah řešení ploch v rámci „Změny č.1 ÚPN města Uherský Brod“ –je  následující: 
lokalita č. 1 -  ul. Zátiší  
 změna funkčního využití plochy B19 (navržené v ÚPD pro bytovou výstavbu RD) na občanskou 

vybavenost (lokalita je označena O15) 
lokalita č. 2 -  sídliště Pod Vinohrady – u rybníka  
 změna funkčního využití stáv. plochy individuální rekreace na plochu pro bytovou výstavbu RD 

(lokalita je označena B43) 
lokalita č. 3 – ul. Vlčnovská – u pily  
 změna funkčního využití plochy výroby na plochu se smíšenou funkcí: pro občanskou vybavenost + 

podnikatelské aktivity (lokalita je označena OP4) 
 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Navrženou změnou č.1 územního plánu města Uherský Brod nedochází k žádné podstatné změně 
urbanistické koncepce platného územního plánu města.  

Popis řešení jednotlivých lokalit: 

Lokality řešené změnou č. 1 ÚPN města Uherský Brod se nachází v současně zastavěném území, 
případně v těsné návaznosti na současně zastavěné území města. Vesměs se jedná o změnu 
funkčního využití ploch řešených již v územním plánu města Uherský Brod.  

Řešení změny č.1 ÚPN města Uherský Brod neovlivňuje celkovou urbanistickou koncepci schválené 

územně plánovací dokumentace. Jedná se pouze o lokální řešení menších ploch.  

V rámci změny č. 1 územního plánu města Uherský Brod jsou řešeny následující plochy: 
 lokalita č. 1 ul. Zátiší : ve schváleném územním plánu města se jedná  o plochu navrženou pro 
bytrovou výstavbu RD (B19). V rámci řešení změny č.1  je řešena změna funkčního využití plochy na 
plochu pro občanskou vybavenost (lokalita je označena „O15“) 
 lokalita č. 2 sídliště Pod Vinohrady – u rybníka: ve schváleném územním plánu města se jedná  
o plochu individuální rekreace, navazující na současně zastavěné území města. V rámci řešení změny 
č. 1 je navržena změna funkčního využití na plochu pro bytovou výstavbu RD (lokalita je označena 
„B43“- kapacita 4 RD, na parc.č. 315/28, 315/29, 316/30 a 316/31). 
  lokalita č. 3 – ul. Vlčnovská – u pily:  ve schváleném územním plánu města se jedná  o plochu 
výroby. V rámci řešení změny č.1 je navržena změna funkčního využití na plochu se smíšenou funkcí: 
občanská vybavenost + podnikatelské aktivity (lokalita je označena „OP4“) 
 
TABULKA č.2 – nové plochy řešené v rámci změny č.1: 
 
Návrh nové lokality pro bytovou výstavbu 

Označ. Situování lokality Rozloha v ha Rodinné domky - 
počet 

k.ú. 

B 43 Lokalita č. 2:  Sídl.Pod vinohrady – u 
rybníka 

0,393 ha 4 RD = 4 b.j. Uh.Brod 

 
Návrh nové lokality pro občanskou vybavenost 

Označ. Situování lokality Rozloha v 
ha 

Návrh využití k.ú. 

O15 Lokalita č. 1:  Ul. Zátiší 0,310 ha Zařízení 
obč.vybavenosti 

Uh.Brod 

 
Návrh nové lokality pro podnikatelské aktivity 

Označ. Situování lokality Rozloha v 
ha 

Návrh využití k.ú. 

OP4 Lokalita č. 3:  Ul. Vlčnovská – 
u pily 

1,710 ha Smíš.zóna : obč.vybavenost+ 
podnikání 

Uh.Brod 

 



28 

 

Změna č.2 
Vymezení řešeného území a předmět  řešení změny č.2 ÚPN města Uh.Brod 
Předmět změny a rozsah řešení ploch v rámci „Změny č.2  ÚPN města Uherský Brod“ –je  následující: 
 lokalita č.1 :  cyklotrasa u Slováckých strojíren  

      doplnění cyklotrasy od Slováckých strojíren a.s. po hranici k.ú. Uh. Brod (směr reál firmy LINEA 
Nivnice) – trasa je upřesněna oproti zadání - v souladu s vypracovanou proi. dokumentací. 
Lokalita je označena D. 

 lokalita č.2 :  cyklotrasa v místní trati „Maršov horní“ 

      doplnění cyklotrasy  v k.ú. Uherský Brod  (v místní trati „Maršov horní“)  v návaznosti na změnu 
ÚPN SÚ Prakšice. Lokalita je označena D. 

 lokalita č.3 :  lokalita u Korečnice 

      změna funkčního využití stáv. plochy louky a pastviny v k.ú. Uh. Brod, mezi tokem Korečnice a 
příjezdovou komunikací do areálu ZD na plochu průmyslové výroby. Lokalita je označena V8. 

 
 lokalita č.4:  lokalita Slovácké strojírny 

      část areálu Slováckých strojíren (plocha výroby) v k.ú. Uherský Brod  vyčlenit na plochy smíše-
né (obč. vybavenost + podnikatelské aktivity, výrobní služby) a část na plochu obč. vybavenosti. 
Lokalita je označena OP5, OP6, OP7, OP8 a O15.  

 upřesnění regulativů územního rozvoje :  

      upřesnění přípustných a nepřípustných činností v jednotlivých plochách (zejména v plochách pro 
bydlení – rozdělení ploch na čisté bydlení a kombinované bydlení) 

 
URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 
Navrženou změnou č.2 územního plánu města Uherský Brod nedochází k zásadní změně urbanis-
tické koncepce platného územního plánu města.  
 
Popis řešení jednotlivých lokalit: 
Lokality řešené změnou č. 2 ÚPN města Uherský Brod se nachází v současně zastavěném území, 
případně v těsné návaznosti na současně zastavěné území města. Vesměs se jedná o změnu 
funkčního využití ploch řešených již v územním plánu města Uherský Brod.  
Řešení změny č.2 ÚPN města Uherský Brod neovlivňuje celkovou urbanistickou koncepci schválené 
územně plánovací dokumentace. Jedná se pouze o lokální řešení menších ploch:  
 
 lokalita č.1 :  cyklotrasa u Slováckých strojíren  
Ve schváleném územním plánu města Uherský Brod je cyklotrasa navržena na západním okraji silnice 
II/490 Uherský Brod – Nivnice. Na základě upřesnění v podrobnější proj. dokumentaci a v souladu s 
zemním plánem obce Nivnice je v prostoru Slováckých strojíren cyklotrasa přeložena na východní 
okraji silnice II/490 a vedena po hranici k.ú. Uh.Brod. Lokalita je označena D. 
 lokalita č.2 :   cyklotrasa v místní trati „Maršov–horní“:  
Ve schváleném územním plánu města Uherský Brod je cyklotrasa navržena pouze podél silnice 
III/4971. V rámci řešení změny č. 2 ÚPN města Uh.Brod je navrženo doplnění cyklotrasy  v místní trati 
„Maršov horní“ tak, aby byl propojen k.ú. Uh.Brod s k.ú., Prakšice   v návaznosti na změnu ÚPN SÚ 
Prakšice. Lokalita je označena D. 
lokalita č. 3 – lokalita u Korečnice:  
Ve schváleném územním plánu města se jedná o neurbanizovanou plochu ZPF (kultura louky a 
pastviny). V rámci řešení změny č. 2 ÚPN města Uh.Brod je navržena změna funkčního využití stáv. 
plochy louky a pastviny v k.ú. Uh. Brod, mezi tokem Korečnice a příjezdovou komunikací do areálu ZD 
na plochu průmyslové výroby. Lokalita je označena V8. 
 lokalita č.4 :  lokalita Slovácké strojírny: 
Ve schváleném územním plánu města Uherský Brod celý areál Slováckých strojíren a návrh nových 
ploch navržen pro funkční využití : Průmyslová výroba. V rámci řešení změny č. 2 ÚPN města 
Uh.Brod je navržena změna funkčního využití části areálu Slováckých strojíren (plocha výroby) na: 
-   plochy smíšené (obč. vybavenost + podnikatelské aktivity a výrobní služby). Lokality jsou označeny 

OP5, OP6, OP7, OP8  
-   a část na plochu pro obč. vybavenost. Lokalita je označena O15.  
 upřesnění regulativů územního rozvoje :  
Upřesnění přípustných a nepřípustných činností v jednotlivých plochách (zejména v plochách pro 
bydlení – rozdělení ploch na čisté bydlení a kombinované bydlení)   podrobněji viz další kapitola. 
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TABULKA č.2 – nové plochy řešené v rámci změny č.2: 
 
Návrh nové lokality pro dopravu (cyklotrasy): 

Označ. Situování lokality Rozloha v ha Návrh využití k.ú. 

D Lokalita č. 1:  cyklotrasa u Slov.strojíren Liniová stavba cyklostezka Uh.Brod 

D Lokalita č. 2:  cyklotrasa míst. trať 
Maršov horní 

Liniová stavba cyklostezka Uh.Brod 

 
Návrh nové lokality pro průmyslovou výrobu, skladovací a provozní areály 

Označ. Situování lokality Rozloha v ha Návrh využití k.ú. 

V 8 Lokalita č. 3:  lokalita u Korečnice 1,3035 ha Plocha průmysl. 
výroby, sklad. a 
provozní areál 

Uh.Brod 

 
Návrh ploch se smíšenou funkcí (obč. vybavenost + podnikatelské aktivity, výrobní služby) 

Označ. Situování lokality Rozloha v ha Návrh využití k.ú. 

OP 5 Lokalita č. 4:  areál Slováckých stroj. 2,1610 ha Smíšená zóna  
občanská 
vybavenost + 
podnikatelské 
aktivity, výrobní 
služby 

 
Uh.Brod OP 6 Lokalita č. 4:  areál Slováckých stroj. 3,0330 ha 

OP 7 Lokalita č. 4:  areál Slováckých stroj. 13,2513 ha 

OP 8 Lokalita č. 4:  areál Slováckých stroj. 7,1297 ha 

 
Návrh nové lokality pro občanskou vybavenost 

Označ. Situování lokality Rozloha v ha Návrh využití k.ú. 

O 15 Lokalita č. 4:  areál Slováckých stroj. 3,6276 ha Občanská 
vybavenost 

Uh.Brod 

 
 

 5.  NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚSTA NA FUNKČNÍ PLOCHY A 
PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ 

 

      5.1   PLOCHY PRO BYDLENÍ  

DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 
Řešení územního plánu města Uherský Brod vychází z optimálních možností využití daného území. 
Údaje o počtu obyvatel je třeba chápat jako informativní, či charakterizující údaje a nikoliv jako 
svazující bariéru, k níž je třeba vývoj směřovat. 

Podrobnosti o demografické charakteristice města Uherský Brod   

viz kapitola „Demografická charakteristika“ v text.části konceptu ÚPN města Uherský Brod“ 
 
Navrhovaný počet obyvatel 
Vývoj počtu obyvatel může být aktivně ovlivněn stěhováním (migrací) obyvatelstva a tím se může 
tento vývoj zvrátit ve prospěch celkového přírůstku obyvatelstva. Vzhledem k faktu, že Uherský Brod 
v rámci reformy státní správy získá zpět sídlo okresu, můžeme předpokládat posílení významu města 
a příliv nových obyvatel touto formou. Dosud platný územní plán sídelního útvaru Uherský Brod, 
zpracovaný v r.1989, předpokládá nárůst počtu obyvatel do r. 2000 na počet 19.200 obyvatel a do 
roku 2010 na počet 21.000 obyvatel města. Již dnes je zřejmé, že nebylo dosaženo tohoto 
předpokládaného nárůstu počtu obyvatel, protože poslední aktuální údaj - podle předběžných 
výsledků sčítání obyvatel z 1.3.2001 je počet obyvatel města Uherský Brod : 17.626 obyvatel.  
 
Odborným odhadem a po konzultacích se zástupci Městského úřadu v Uherském Brodě je stanoven 
navrhovaný počet obyvatel města 21.000, tj. shodně s dosud platnou územně plánovací 
dokumentací. Na tento předpokládaný počet obyvatel bude navržen v územně plánovací dokumentaci 
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rozvoj města po stránce nových ploch pro bydlení, pro výpočet a rozvoj zařízení technické 
infrastruktury, občanské vybavenosti atd. 
 
Zda bude dosaženo předpokládaného počtu obyvatel města není podstatné. Podstatným činitelem k 
nárůstu počtu obyvatel je další počet zvýšení pracovních příležitostí ve městě, který vyplyne z 
realizace nových podnikatelských aktivit. 
 
 

DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND 

Podrobnosti o domovním a bytovém fondu města Uherský Brod : 

 viz kapitola „Domovní a bytový fond“ v text.části konceptu ÚPN města Uherský Brod“ 

 
Orientační propočet potřeby bytů pro návrhové období 
Stávající počet obyvatel 17.626 
Navrhovaný počet obyvatel 21.000 
Navrhovaná obložnost bytu 2,8 obyv/byt 
Stávající obložnost bytů 2,8 obyv/byt 
Potřeba bytů v r. 2015 7.500 
Počet stávajících bytů – trvale obydl. 6.251 
Počet stávajících bytů - celkem 6.819 
Počet neobydlených bytů    568 

                  Z toho návrh na přestavbu            200 

Potřeba nových bytů do r. 2015  (7500 - 6251-200)  1.049 b.j. 
 
Návrh lokalit pro bytovou výstavbu: 

LOKALITY  PRO BYTOVOU VÝSTAVBU  

Číslo lokality a její situování                                rozloha v ha 

 Rod.domky 

   počet cca 

  Bytové domy 

          (b.j.) 

  B.J. CELKEM 

 

  B1       Havřice – u sport.hřiště                                    0,699 6 RD  6 

  B2       Havřice – východně sport.hřiště                       1,475 15 RD  15 

  B3       Havřice – zahrady východně sport.hřiště         1,950    13 RD  13 

  B4       Havřice – zahrady jihovýchodně sport.hřiště    0,972 6 RD  6 

  B5       Uherský Brod – ul. Jabloňová                           2,595 20 RD  20 

  B6       Uherský Brod – ul. Jabloňová                           2,887 22 RD  22 

  B7       Uherský Brod – ul. Na chmelnici                      4,565 40 RD  40 

  B8       Uherský Brod – lok. Pod hvězdárnou              3,017 22 RD  22 

  B9       Uherský Brod – lok. Pod hvězdárnou              2,348 14RD  14 

B10       Uherský Brod – lok. Pod hvězdárnou              2,158 12RD  12 

B11       Uherský Brod – lok. Pod hvězdárnou              2,908 22 RD  22 

B12       Uherský Brod – lok. Pod hvězdárnou              2,891 25 RD  25 

B14       Uherský Brod – ul. Na Láně                             0,756 12 RD  12 

B15       Uherský Brod – ul. Strojařů                              0,619                            8RD  8 

B16       Uherský Brod –Úlehly                                       6,199 58RD  58 

B17       Uherský Brod – ul. Pod Valy                             1,366 8 RD 40 b.j. 48 

B18       Uherský Brod – ul. Maršovská                          0,650 5 RD  5 

B20       Uherský Brod – dostavba sídl. Olšava              0,861     12 RD  12 

B21       Uherský Brod – dostavba sídl. Olšava              1,198  155 b.j. 155 

B22       Uherský Brod – dostavba sídl. Olšava              0,244   55 b.j. 55 

B23       Uherský Brod – dostavba sídl. Olšava              0,531   60 b.j. 60 

B24       Uherský Brod – dostavba sídl. Olšava              0,572  100 b.j. 100 

B26       Uherský Brod – ul. Rolnická                              0,600 4 RD  4 

B27       Uherský Brod -  jihovýchodně lok. Úlehly          3,527  31 RD  31 

B28       Těšov -  zástavba proluk v sever.okraj.části      0,264  3 RD  3 

B29       Uh.Brod +Těšov -  vých. sídl. Pod Vinohrady    1,055  25RD  25 

B30       Těšov -  humna v západ.části obce                   1,672                          11 RD  11 

B31       Těšov -  humna v západ.části obce                   7,783  35 RD  35 

B32       Těšov -  humna v západ.části obce                   0,853  7 RD  7 

B33       Těšov -  ul. Podhájí                                            0,625  6 RD  6 

B34       Těšov -  ul. Těšovská                                         2,375  11 RD  11 

B35       Újezdec -  ul. Vinohradnická                              7,722  35 RD  35 

B36       Újezdec -  nad hřbitovem                                   0,406  12 b.j. 12 

B37       Újezdec -  pod hřbitovem                                   0,274 3 RD  3 

B38       Újezdec – nad školou                                        7,755 15 RD  15 
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B39       Újezdec – nad školou                                        2,503 10 RD  10 

B40       Uherský Brod – lokalita Chmelnice                    3,002 25 RD  25 

B41       Uherský Brod – lokalita Pod novým hřbitovem  0,248 4 RD  4 

B42       Uherský Brod - lokalita pod Úlehlama               0,320 4 RD  4 

Těšov             –  proluky a zástavba humen                 9 RD  9 

Újezdec          –  proluky a zástavba humen  19 RD  19 

Havřice           – proluky a zástavba humen  10 RD  10 

Uherský Brod  – proluky a zástavba humen  30 RD  30 

CELKEM: 636 RD 482 b.j. 1118 b.j. 

 

LOKALITY  PRO REKREAČ. BYDLENÍ  

Číslo lokality a její situování                                 rozloha v ha 

 Rekreač. domky 

        počet cca 

  Byt.domy 

      (b.j.) 

    CELKEM 

 

BR1    Maršov - proluka                                                0,149 2   2 

BR2    Maršov – proluka                                               0,164 1   1 

Celkem      3 RD  3 

Rozsah navržených ploch pro stavební rozvoj v oblasti bytové výstavby je dostatečný a pokrývá požadovanou, 
resp. vypočítanou potřebu ploch pro nárůst počtu obyvatel města na hodnotu 21.000. Mimo nové plochy vhodné 
pro byt. zástavbu je ve městě ještě rezerva v počtu neobydlených bytů. 
 
Poznámka:   Kapacita jednotlivých ploch v tabulce je orientační. Přesná kapacita ploch bude upřesněna v po-

drobnější územně plánovací dokumentaci - v regulačních plánech zón. 
 
 

     5.2    PLOCHY PRO VÝROBU A PODNIKÁNÍ 
 
5.2.1   ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
Zemědělská výroba 

Počet pracovníků v zemědělství klesl v posledních letech na polovinu, nicméně transformace 

družstevního zemědělství zachovala v Uherském Brodě dvě pro zaměstnanost významná zemědělsko 

obchodní družstva. V zájmovém území hospodaří dvě větší zemědělské organizace:  

  Zemaspol Uherský Brod, a.s. - na k.ú. Uherský Brod, Těšov, Újezdec a Maršov  

  ZOD Poolšaví -na k.ú. Havřice  
  firma Zdeňka Prachmana (největší subjekt soukromého zemědělství -zaměstnává pravidelně více 

než 10 pracovníků) 

 Podrobnosti o firmách byly  popsány v rámci elaborátu „Rozbory a průzkumy Uherský Brod“. 

Současné zemědělské areály jsou v řešení zachovány, svým počtem i rozsahem budou vyhovovat i 

pro návrhové období, nelze předpokládat stavební rozvoj v této oblasti. Stávající areály mohou být 

formou intenzifikace rozšiřovány bez plošných nároků na rozvoj. Zemědělská výroba se bude řídit 

trhem, výhledově lze těžko určovat rozvojové tendence, protože v rámci vstupu ČR do EU budou 

kladeny jiné požadavky a podmínky pro zemědělskou výrobu. 

 
Podnikání v oblasti zemědělské malovýroby 
V souč. době v řešeném území hospodaří následující zemědělská hospodářství (malé zem. farmy): 

-  Vladimír Kubíček, Uherský Brod, Prakšická 281 
-  Petr Janíček, Uherský Brod, Pořádí 322 
-  Vladislav Fojtách, Těšov 99 
-  František Kočař, Uherský Brod, U Olšavy 1611 
-  Alena Miklová, Maršov 2 

 
V rámci řešení územního plánu doporučujeme zvážit možnost situování dalších malých zeměděl-
ských farem, pokud bude o tento druh podnikání zájem. Jedná se o typ zástavby, kde se forma 
bydlení slučuje s podnikáním v oblasti zemědělské malovýroby. Tato forma je vhodná zejména 
v okrajových lokalitách, např. v místní části Újezdec, Maršová. Zemědělská malovýroba by měla být 
situována pouze v okrajových částech sídla, neměla by být situována uvnitř zón bydlení. Zejména 
v případě sídla městského typu, jako je Uherský Brod. 
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Přesné podmínky provozování zemědělské hospodářské činnosti musí stanovit, jak již bylo pozname-
náno, okresní hygienik, pro podnikání v živočišné výrobě je souhlas hygienika nutný. Pokud by vznikl 
požadavek na větší rozsah podnikání v oblasti živočišné výroby, je možné v návrhovém období řešit 
tento požadavek formou pronájmu stávajících objektů ve stávajících zemědělských areálech. 
 
Vhodné lokality pro tento typ podnikání: V rámci řešení konceptu územního plánu města Uherský 
Brod doporučujeme možnost zřízení malé ekologické farmy formou přestavby a změnou využití 
stávajících areálů v Újezdci a v Maršově, v k.ú. Újezdec (v severní okrajové poloze) navrhujeme 
výstavbu areálu chovu koní s výběhem pro koně. 

 
Lesnictví 

Lesní pozemky  popis viz kapitola č. 10 textové části 

V oblasti zpracování dřeva se v řešeném území nachází pila (v ul.Vlčnovské), kterou provozuje firma 

BRODEX, s.r.o Další provozovna na zpracování dřeva v řešeném území není. 

 
 

5.2.2    PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 
 
V období před zahájením transformace největší uherskobrodské podniky působily v průmyslové 
výrobě. V současné době jsou největšími podniky v Uherském Brodě: 

-   Česká zbrojovka a.s.  
-   Slovácké strojírny, a.s. . 

 
Další významné průmyslové podniky v Uherském Brodě jsou: 

-    Raciola Jehlička, s.r.o. 
-    Delta pekárny, a.s. Brno, o. z. Uh. Brod 
-    Lidová tvorba, d.u.v. 
-    Pivovar Janáček, a.s. 
-    Kastek UB s.r.o. 

 
Přehled největších průmyslových podniků v Uherském Brodě:  
Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod 

 
Dne 1.5.1992 v souladu s privatizačním projektem založil Fond 
národního majetku České republiky akciovou společnost Česká 
zbrojovka Uherský Brod.  
 
Sídlo společnosti:  
Ul. Svatopluka Čecha 1283, Uherský Brod 
 
 

Předmět podnikání: 
Česká zbrojovka a. s. je podnik působící v oblasti přesného strojírenství v oborech:  

-  zbraní pro ozbrojené složky armády a policie, jakož i pro sportovní a lovecké účely  
-  výrobků, dílů a sestav pro letecký a automobilový průmysl  

      -  speciálního nářadí pro strojírenskou výrobu 

 další údaje – viz elaborát P+R Uherský Brod a koncept ÚPN města Uherský Brod                                                                                                                                                                                                         
 
Slovácké strojírny a.s. Uherský Brod 

Slovácké strojírny Uherský Brod vznikly v roce 1951. Akciová 
společnost se 100% účastí státu vznikla 1.1.1991, privatizace 
formou kupónů proběhla k 1.4.1992.  
Sídlo společnosti:  ul. Nivnická 1763,  Uherský Brod 
Předmět podnikání: 
-    mostové, portálové, otočné a jiné jeřáby  
-    ocelové konstrukce 
-    lanové a hydryulické drapáky 
-    sběrné kontejnery 
-    montážní plošiny 

file:///E:/UH%20Brod%207%204%2019/navigation/navigace.htm
file:///E:/UH%20Brod%207%204%2019/navigation/navigace.htm
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-    vstřikovací stroje na technickou pryž 
-    čističe vozovek a chodníků 
-    hydraulické díly 

V areálu strojíren byly vybudovány rozsáhlé sklady, které jsou rekonstruovány na výrobní haly a část 
objektů je pronajímána jiným podnikatelským subjektům.  

 další údaje – viz elaborát P+R Uherský Brod a koncept ÚPN města Uherský Brod                                                                                                                                                                                                         
 

Kastek UB s.r.o.  
Firma založená v r. 1992 jako v.o.s., od roku 1993 podniká jako spol. 
s r.o. 
Sídlo firmy: Rybářská 2330,  Uherský Brod 
Předmět podnikání: - výroba přesných plastových výlisků a 
zajišťování výroby vstřikovacích forem  
 

Společnost se vypracovala v oboru přesných plastových výlisků na špičku v České republice. Firma se 
původně zabývala výrobou podešví a komponentů pro obuvnický průmysl. Postupně rozšířila výrobu 
na přesné plastové výlisky, které dodává pro kompletaci přístrojových desek na vozy Škoda Felicia a 
Octavia, dále vyrábí  technické díly pro automobilový, strojírenský a jiný průmysl či pro kompletaci 
montážních linek.  

 další údaje – viz elaborát P+R Uherský Brod a koncept ÚPN města Uherský Brod                                                                                                                                                                                                         

 
Pivovar Janáček, a.s. Uherský Brod (rok založení 1894).  
Sídlo firmy:   Neradice 369, Uherský Brod 

František Bedřich Janáček (1845- 
1925). se rozhodl postavit vlastní pivo-
var, (stavby od tr.1894 do r.1895).  
F.B. Janáček pozvedl pivovar mezi 
přední závody tohoto druhu u nás. V 
roce 1914 se stává společníkem F. B. 
Janáčka jeho syn Jaromír Janáček 
(1894-1951), který v roce 1921 přebírá 
vedení rodinného podniku. Jaromír 
Janáček zvelebuje rodinný pivovar až 
do znárodnění v roce 1948. V období 
mezí dvěma válkami patří Janáčkův 

uherskobrodský pivovar mezi nejmodernější ve střední Evropě.  V roce 1993 byla ukončena 
rozsáhlá výstavba a rekonstrukce celého pivovaru. Byla do provozu spuštěna nová, plně 
automatizovaná varna a stáčecí linka na nerezové KEG sudy, čímž se opět zvýšila kvalita piva i 
kapacita pivovaru. 

 další údaje – viz elaborát P+R Uherský Brod a koncept ÚPN města Uherský Brod                                                                                                                                                                                                         
 
RACIOLA-JEHLIČKA, s.r.o. Uherský Brod: 

Společnost RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. zahájila svoji činnost 1. 7. 
1998 a tím navázala na dlouholetou tradici svých předků, kteří v 
roce 1947 položili základní kámen drůbežářství v pod-hůří Bílých 
Karpat v Uherském Brodě.  
Vlastníky společnosti jsou sourozenci Jiří Jehlička a Hana Šmi-
gurová.  
Sídlo firmy: Uherský Brod, Pod Valy 221,  

Předmět podnikání 
-   řeznictví a uzenářství  
-   koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  
-   silniční motorová doprava nákladní  
 
Společnost se řadí mezi exportující potravinářské závody. Své výrobky vyváží především do Ruska, 
Jugoslávie, Polska a Ukrajiny. Zaměstnává více než 200 pracovníků. 
 
Delta Pekárny, a.s.:  
Sídlo firmy: Trávníky 538 
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Odštěpný závod brněnské akciové společnosti Delta Pekárny, a.s., se sídlem v Uherském Brodě, ten 
k počátku prosince 1998 v samotném Uherském Brodě zaměstnával 174 osob.  
 
Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby:   
Sídlo firmy:  ul. Vazová 
Je dalším průmyslovým podnikem z více než 100 zaměstnanci, který orientuje svoji činnost na výrobu 
a prodej krojovaných a městských panenek, dále atypického nábytku a zařízení interiérů, bytových 
doplňků a hraček ze dřeva. Výrobky exportuje především do Ruska, Bulharska a Německa. Družstvo 
má lokalizováno jednu provozovnu v blízkém Vlčnově. 

 
 
 
Větší firmy podnikající v ostatních odvětvích národního hospodářství 

Stavebnictví:   
 Stav - Mont UB (Hanáček), s.r.o., Moravská ul. 82, ve které působí v současnosti cca 70 

zaměstnanců.  
 SILAMO s.r.o.–silniční a mostní stavitelství, stavebniny,  U Porážky, kde pracuje cca 25  

zaměstnanců. 
  ROKO, Větrná ul. – výroba stavebních hmot (sádrokartonářské tmely), s počtem zaměstnanců 6. 

 
Tercierní sektor:  
vyznačující se po roce 1989 výrazným nárůstem počtu pracovníků je v Uherském Brodě 
reprezentován také spíše malými a středními podniky.  
 
RUMPOLD UHB, s.r.o.:  
Sídlo firmy:  Předbranská ul. 415 
Je největší firmou  v terciérní sféře dle počtu zaměstnanců (více než 200), ale podstatně větší část 
jejích pracovníků je zaměstnána mimo Uherský Brod.  
 
Firma Rumpold UHB, s.r.o. byla založena 1. března 1994. V tomtéž roce, po uzavření smlouvy s 
městem UB, byl firmou zahájen provoz v oblasti komunální (nakládání s komunálním odpadem) a v 
oblasti veřejně prospěšných služeb. Firma čerpala a čerpá z mnohaletých zkušeností nyní rakousko-
německé společnosti RUMPOLD AG, která tyto získala při realizaci obdobného systému v řadě evrop-
ských zemí. 
 
Předmět podnikání:  Dnes je hlavní náplní firmy Rumpold UHB kompletní nakládání s odpadem, což 
představuje shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a 
zneškodňování. Další činností jsou již zmíněné veřejně prospěšné práce, které představují čištění 
místních komunikací, údržbu veřejně prospěšných zařízení, veřejnou zeleň, údržbu komunikací, 
údržbu veřejného osvětlení, zprac.projektů vč.realizace odpad. hospodářství měst, obcí apod. apod. 
 
Více než 100 pracovníků (kromě Školského úřadu) zaměstnávají v Uherském Brodě pouze 
Poliklinika a firma EGP Invest, s.r.o., která vznikla teprve v roce 1992. Zaměstnává 158 pracovníků 
(z toho 65 žen). Kromě projektové, inženýrské a investiční činnosti pro občanské, ekologické a 
průmyslové stavby vlastní také realitní kancelář.  
 
Nejvíce subjektů tercierního sektoru působí v odvětví obchodu.  
 
 

 V řešení územního plánu města Uherský Brod jsou výše uvedené firmy respektovány.  

 
 

5.2.3   PODNIKATELSKÉ  AKTIVITY 
Vzhledem k tomu, že město Uherský Brod je přirozeným centrem celého regionu, vznikla zde celá 
řada  větších, středně velkých i malých firem různého zaměření, od drobné výroby a výrobních služeb 
- po skladové areály, velkoobchodní firmy, firmy zprostředkovatelské, atd. Jmenný seznam není 
v rámci elaborátu ÚPD uváděn, pro řešení územního plánu nemá význam název firmy, ale lokalizace 
areálů a ploch, zařazených do této kategorie. Lokalizace těchto areálů je zřejmá z výkresové části 
elaborátu. 
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Ve městě existuje řada drobných subjektů, např. řemeslné provozovny a dílny. Jedná se o menší dílny 
a provozovny služeb, které jsou provozovány často v rámci rodinných domků. V řešení ÚPD se 
předpokládá možnost provozování těchto služeb formou přístavby, vestavby či nástavby rodinných 
domků, pokud to bude povoleno jako přípustná činnost v rámci regulativů – viz příslušná kapitola. 

 
Navržené rozvojové plochy pro výrobu a podnikání 

Je nutné uvažovat s návrhem nových potenciálně vhodných ploch pro rozvoj města, aby jeho role jako 

centra regionu a budoucího okresu v rámci nového správního rozdělení Zlínského kraje, byla posíle-
na. Přestože ve městě velkou část zastavěného území zabírají plochy průmyslové výroby a sídlí zde 
řada velkých průmyslových závodů, je důležité pro další rozvoj města nabídnout nové vhodné 
lokality pro možný vstup potencionálních investorů na poli výrobně-podnikatelském. 
 
V rámci řešení ÚPN města Uherský Brod je jednou z nově navržených lokalit pro výrobu lokalita,  
navazující na areál Slováckých strojíren v jižní části města Uherský Brod. Další lokality – viz tabulka: 

 
 
Návrh lokalit pro výrobní a podnikatelské aktivity: 

Označ. Situování lokality Rozloha v ha Doporučený návrh využití k.ú. 

Průmyslové výrobní areály: 

V3 Mezi sil.II/490 a Slováckými stroj. 3,140 průmyslové areály Uherský Brod 

V4 Severně rozvodny JME a.s. 0,504 průmyslové areály Uherský Brod 

V5 Západně rozvodny JME a.s. 1,258 průmyslové areály Uherský Brod 

V6 U Slováckých strojíren, a.s. 9,287 průmyslové areály Uherský Brod 

V7 Mezi býv.Stát.statkem a vlečkou 3,427 průmyslové areály Uherský Brod 

Podnikatelské areály, výrobní služby, řemesla, atd.: 

P1 SZ sídliště Olšava 1,455 Podnikatel. aktivity, výrob.služby,atd. Uherský Brod 

P2 SZ sídliště Olšava 0,242 Podnikatel. aktivity, výrob.služby,atd. Uherský Brod 

P3 SZ sídliště Olšava 0,343 Podnikatel. aktivity, výrob.služby,atd. Uherský Brod 

P4 SZ sídliště Olšava 0,320 Podnikatel. aktivity, výrob.služby,atd. Uherský Brod 

P5 Mezi ČD a vlečkou do Slov.stroj. 2,884 Podnikatel. aktivity, výrob.služby,atd. Uherský Brod 

P6 Ul.Prakšická – pod hvězdárnou 0,964 Podnikatel. aktivity, výrob.služby,atd. Uherský Brod 

P7 Ul.Prakšická – pod hvězdárnou 0,704 Podnikatel. aktivity, výrob.služby,atd. Uherský Brod 

P8 Ul.Prakšická  0,248 Podnikatel. aktivity, výrob.služby,atd. Uherský Brod 

P9 Králov 2,552  Podnikatel. aktivity, výrob.služby,atd. Uherský Brod 

P10 Trať Zelnice 1,683 Podnikatel. aktivity, výrob.služby,atd. Uherský Brod 

     

Smíšené zóny: 

OD1 U silnice I/50 – u nového motorestu 1,900 Smíš.zóna: doprava + obč.vybav.  Havřice 

OD2 U silnice I/50 – JZ rozvodny JME a.s. 0,879 Smíš.zóna: doprava + obč.vybav.  Uherský Brod 

OD3 U České zbrojovky a.s. přestavba Smíš.zóna: doprava + obč.vybav.  Uherský Brod 

OD4 U nádraží ČD přestavba Smíš.zóna: doprava + obč.vybav.  Uherský Brod 

OD5 Severní okraj.část sídl.Olšava přestavba Smíš.zóna: doprava + obč.vybav.  Uherský Brod 

OD6 Severní okraj.část sídl.Olšava 0,292 Smíš.zóna: doprava + obč.vybav.  Uherský Brod 

OD7 Jižní okraj.část sídl.Olšava 0,734 Smíš.zóna: doprava + obč.vybav.  Uherský Brod 

OD8 Lokalita pod starým hřbitovem 0,474 Smíš.zóna: doprava + obč.vybav.  Uherský Brod 

     

OP1 U silnic I/50 a stáv. ČSPHM 7,333 Smíš.zóna: obč.vybav. + podnikání Uherský Brod 

OP2 Ul-. Stolařská – západní část  přestavba Smíš.zóna: obč.vybav. + podnikání Uherský Brod 

OP3 Ul-. Stolařská – východní část  přestavba Smíš.zóna: obč.vybav. + podnikání Uherský Brod 

     

 

       5.3   PLOCHY PRO OBČANSKOU VYBAVENOST 
 
Občanská vybavenost základní i vyšší je soustředěna zejména v centrální části města. Další zařízení 
jsou rozmístěny v různých částech města tak, aby vyhověly po stránce zajištění základních potřeb 
obyvatel v přijatelných docházkových vzdálenostech.  

 
 
5.3.1  Správní zařízení, úřady 
Správní zařízení jsou vesměs situovány v centrální části města Uherský Brod (Městský úřad, 
úřadovny policie, farní úřad, atd.).  
 

Rozvojová plocha pro výrobu 

Sídliště Olšava 
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Městský úřad - je umístěn v památkově chráněném objektu radnice na náměstí TGM č.p.100. 
V současné době jsou další kanceláře a úřadovny situovány v různých objektech v různých částech 
města (na náměstí TGM, dále v areálu Slováckých strojíren, atd.). V souladu s vydaným ÚR bude 
realizována výstavba nového objektu Městského úřadu v lokalitě pod starým hřbitovem – v centru 
města. V řešení ÚPN města je na dané ploše navržena rozvojová plocha pro výstavbu obč. 
vybavenosti. 
 
Situování dalších správních zařízení a úřadů (jako sídlo Policie ČR, Městské policie, sídlo pobočky 
úřadu práce, sídlo farního úřadum, atd. – je popsáno v konceptu ÚPN města a je v řešení návrhu ÚPN 
města respektováno. Všechna uvedená zařízení jsou po stránce rozsahu a situování vesměs 
vyhovující i pro návrhové období. Vzhledem k faktu, že Uherský Brod se v rámci transformace státní 
správy stal obcí s rozšířenou působností, vznikla zde řada nových zařízení. Jejich situování vyplývá 
z potřeb města, z dostupnosti objektů, resp. pozemků za účelem výstavby resp. přestavby stávajících 
objektů. Situování by mělo zůstat v centru města – bude tak posílena funkce městského centra a jeho 
atraktivita. 

 
5.3.2   Administrativní zařízení, peněžní ústavy 
Pobočky peněžních ústavů (Komerční banka, GE Capital Bank, Česká spořitelna, Česká pojišťovna) 
jsou situovány vesměs v centru města.  
Pracoviště Celního úřadu Starý Hrozenkov bylo otevřeno v areálu Slováckých strojíren. Tímto 
došlo ke sloučení celních pracovišť v Bánově a ve Strání v jedno pracoviště– Uh.Brod.  
Český Telecom a.s. a pobočka České pošty sídlí v rekonstruované budově na ulici Bří Lužů (bývalá 
pošta). V budově je instalována digitální telefonní ústředna.  
 
Vzhledem k tomu, že v této sféře dochází k určitému pohybu, nelze v rámci řešení územního plánu 
přesně určit potřebu jednotlivých zařízení. Vzhledem k faktu, že Uherský Brod je sídlem městského 
úřadu s rozšířenou působností, vznikne zde řada nových zařízení, podle poptávky v této sféře. 
Situování těchto zařízení doporučujeme v centru města – formou přestavby stávajících objektů.  
 
5.3.3   Kulturní zařízení 

Město je po stránce kulturních zařízení vcelku soběstačné. Ve městě se nachází kino, 
Dům kultury, městská knihovna, Městská galerie, Muzeum Jana Amose Komenského. 
Po rekonstrukci budou pro veřejnost zpřístupněny i prostory Dominikánského kláštera. 
Zařízení svým situováním i kapacitou vyhovují.  
 
Vzhledem k faktu, že na Uherskobrodsku se v roce 1592 narodil Jan Amos Komenský 
– světově uznávaný pedagog, filolog, filozof a sociální reformátor, s úctou označován 

za učitele národů, který ve městě Uherský Brod prokazatelně žil až do 1604, je město s osobou tohoto 
velikého rodáka velmi úzce spjato. Proto má 
v Uherském Brodě velmi své oprávněně 
významné místo Museum J.A.Komenského. 
 
Muzeum Jana Amose Komenského bylo 
založeno v roce 1989 jako vlastivědné muzeum. 
Ústřední prostor hlavní budovy představuje 

někdejší konírna - trojlodní sloupový sál zaklenutý barokními křížovými klenbami. Interiérová úprava je 
novodobě podřízena expozici zaměřené na osobu J.A.Komenského.  
 
Další kulturní zařízeni: Dům kultury, kino „Máj“, hvězdárna a Městské informační centrum – jsou 
v řešení návrhu ÚPN respektovány.  

 Jejich popis vč. popisu situování – viz textová část „R+P Uherský Brod“ a konceptu ÚPN města. 

 
Zařízení vyššího významu, jako např. divadla, filharmonie apod. – je v Uherském Hradišti (Slovácké 
divadlo Uherské Hradiště), resp.v krajském městě Zlín (Filharmonie Bohuslava Martinů, Městské 
divadlo Zlín). 

 
5.3.4   Školská zařízení 
Školství v Uherském Brodě zahrnuje v podstatě předškolní zařízení (mateřské školy), základní škol-
ství,  školství střední všeobecné a odborné. Ve městě jsou v současné době situovány následující 
školská zařízení: 

file:///E:/kultura/pamatky/muzeum.htm
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Předškolní zařízení:   8 mateřských škol    
Základní školy:           5 základních škol 

 Popis zařízení vč. popisu situování – viz textová část „R+P Uherský Brod“ a konceptu ÚPN města. 

 
Počet předškolních zařízení a základních škol bude ovlivněn demografickým vývojem v řešeném 
území. 

 
Střední školy: Ve městě Uherský Brod má sídlo celá řada školských zařízení, ze středních škol – 
jsou to školy zejména s odborným zaměřením. Všechna zařízení jsou v řešení územního plánu 
zachována. Event. rozvoj je umožněn a doporučen zejména formou přístaveb, střešních nástaveb, 
resp. rekonstrukcí stáv. objektů na stávajících pozemcích. Jsou to následující školská zařízení: 
 
 
 

 
- COP technické (centrum odb.přípravy) 
- Gymnázium J.A.Komenského  
- SOŠ a SOU, Nivnická  
- SOU stavební, OU a U 
- SOU zemědělské a OU 
- Střední odborná škola 
- Vyšší odborná škola 

 

 Jejich popis vč. popisu situování – viz textová část „R+P Uherský Brod“ a konceptu ÚPN města. 
 

Vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně zřídilo detašované pracoviště v Uh. Brodě. 
Vysokoškolské studium je garantováno Vysokým učením technickým Brno, fakulta strojního 
inženýrství – ve spolupráci se SOPŠ a SOU (ISŠ) Uherský Brod. Jedná se o kombinovanou formu 
studie. Existují zde dva obory:    -   Strojírenská technologie a 

                   -   Aplikovaná informatika a řízení  
 
Základní umělecké školy: Tato specielní školská zařízení doplňují základní školství o možnost 
výchovy talentů a zájmových skupi místních dětí a mládež. Jsou situovány následovně: 

- ul. Kaunicova 77 
- Mariánské nám. 61 

 
Zvláštní škola: je součástí ZŠ Na výsluní 
 
Školská zařízení vyhovují kapacitně i situováním. Případný požadavek na rozšíření je individuálně 
možný formou intenzifikace (tj. dostavbou na stávajících pozemcích, přístavbami resp. nástavbami 
stávajících objektů. 
 
Další specielní odborné a vyšší školská zařízení jsou situovány v  Uherském Hradišti, dále 
v krajském městě Zlín, resp. pak mimo region - v Brně, Ostravě, v Olomouci, atd.  
 
5.3.5   Tělovýchova a sport, rekreační zařízení 
Město Uherský Brod věnuje velkou pozornost sportovnímu životu místních obyvatel.  
Ve městě jsou situovány následující sportovní areály a zařízení: 

 Zimní stadion, Lipová ul. 
 Sportovní hala, Havřice 
 Sportovní hala, ul. U stadionu 
 Tenisové dvorce, ul. U stadionu 
 Koupaliště, ul. U plovárny 
 Stadion Lapač 
 Sokolovna, ul. Sv. Čecha 

Dvacet devět roků po založení Sokola M. Tyršem byla ustavena 17. 
května 1891 Sokolská jednota v Uherském Brodě. Současná historie 
Sokola se v Uherském Brodě začala psát v r. 1991, kdy byla činnost 
Sokola obnovena Tělocvičná jednota Sokol má ve městě opět svou 
vlastní sokolovnu, zbudovanou v roce 1931, která jí byla vráce-na po 
soudním restitučním řízení.  

Objekt Sokolovny 

Integ. škola Nivnická ul. 
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Rozsah sportovních ploch a areálů ve městě je dostatečný. V srpnu 2003 byl dán do provozu areál 
krytého bazénu v lokalitě nad zimním stadionem, tzv. „Centrum pohybových aktivit“. Areál je 
realizován s rozdělením krytých vodních ploch o celkové ploše 440 m2 na 3 části:  

 dětský bazén (brouzdaliště),  
 rekreační bazén s vodními atrakcemi,  
 plavecký bazén.  

 
Další sportovní zařízení, zejména drobná hřiště pro děti a mládež doporučujeme budovat v rámci 
výstavby ploch veřejné zeleně v  obytných zónách města. 
 
Rekreační zařízení v řešeném území se v podstatě dotýkají pouze soukromých chat a rekreačních 
domků, větší zařízení pro účely rekreace v řešeném území nejsou. 

 
5.3.6   Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče 
Městská nemocnice s poliklinikou Uh.Brod, s.r.o. je ambulantní zařízení v regionu Uh.Brodu a 
poskytuje lékař.služby v oboru praktického lékařství, dětského, kožního lékařství, stomatologie, 
kožního lékařství, psychiatrie, tělovýchovného lékařství a v odbornostech chirurgie, ortopedie, 
diabetologie, gynekologie, očního lékařství, plícního lékařství, nosní - ušní - krční a RTG. Převážná 
většina odborných a praktických zdravotnických služeb je zabezpečována soukromými lékaři.  
 
Poliklinika zajišťuje:  - zdravotní pohotovostní službu  

        - lékařskou záchrannou službu  
        - lékařskou pohotovostní službu  

  - lékárenskou pohotovostní službu.  
 
Léčebna pro dlouhodobě nemocné pacienty, situována v areálu polikliniky – v objektu B (vybudo-
váno celkem 90 lůžek následné péče). 
 
V oblasti sociální péče je ve městě: 

- Penzion pro seniory v objektu bývalého zdravotního střediska v ulici U Žlebu.  
- Penzion pro důchodce je situován v návaznosti na areál polikliniky, v ul. Za Humny.  
- Azylový dům, situovaný v ul. Pod Valy (křižovatka s ul. U žlebu). 
- Pro charitativní činnost slouží dům Charity, v centru města. 

 
Řešení územního plánu města respektuje vydané územní rozhodnutí na výstavbu „Domu s pečova-
telskou službou“ – realizace v návaznosti na areál polikliniky.  
 
V místní části Havřice, Těšov, Újezdec a Maršov není situováno žádné lékařské a zdravotnické 
zařízení, ani zařízení sociální péče 

 
5.3.7   Obchodní zařízení 
Maloobchodní síť ve městě je soustředěna většinou do centra města. Další obchody vznikají a budou 
vznikat i v obytných částech – vestavbou do stávajících RD, resp. jejich přístavbou či přestavbou. 
 
Jmenovitý seznam obchodní sítě není v rámci řešení ÚPD uváděn, protože rozsah obchodní sítě 
určuje trh, poptávka a odpovídající nabídka jednotlivých zařízení. Můžeme konstatovat, že v této 
oblasti dochází neustále k realizaci nových prodejen, i větších obchodních zařízení. 

 
5.3.8   Stravovací a ubytovací zařízení 
Možnosti ubytování v Uherském Brodě jsou nedostatečné a rozvoj ubytovacích zařízení je jedním z 
rozhodujících limitů využití  města pro rekreaci a CR.   
Pro ubytování slouží : 

 Hotel PALMIRA, Vlčnovská ul. 
 Penzion Stadion, U stadionu 
 Penzion Javořina, Hradišťská ul.3 
 Hotel U brány, bří Lužů 
 Ubytovna Pozemní stavby, ul. 26.dubna  
 Ubytovna TJ Tatran Havřice 
 Sokolský stadion 
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 Orelský stadion, Lipová ul. 

 Domovy mládeže (nejedná se ovšem o veřejné služby) 
 

Hotel PALMIRA 
 
V září 1999 byl v Uherském Brodě uveden do provozu hotel PALMIRA, 
který se svou kapacitou 33 lůžek stal největším ubytovacím zařízením ve 
městě. Hotel s restaurací se nachází v areálu firmy AURA s. r. o. na 
Vlčnovské ulici č. 468.  
 

 
V r. 2001 byl dán do provozu motorest u nového obchvatu silnice I/50. Toto zařízení slouží zejména 
motoristům, míjejícím město po nové trase silnice I.třídy.  
 
Pro restaurační a ubytovací zařízení platí totéž jako pro maloobchodní síť - rozsah určí trh, poptávka a 
odpovídající nabídka jednotlivých zařízení. Vzhledem k současné  nabídce ubytovacích kapacit ve 
městě je zřejmé, že v této oblasti je nutné investovat více prostředků do této oblasti služeb – pro 
zatraktivnění celého regionu Uherskobrodska, pro podporu cestovního ruchu a to i vzhledem 
k blízkosti města vzhledem ke chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, do které je jakousi vstupní 
bránou ze západní strany okresu Uherské Hradiště.  

 
5.3.9   Služby 
Zařízení služeb nevýrobního charakteru jsou rozmístěny v celém rozsahu města, ale převážně 
v jeho centrální části. Jedná se o služby typu kadeřnictví a holičství, kosmetika, zlatnictví, krejčovské 
služby, opravny všeho druhu a jejich sběrny, realitní kanceláře, pobočky cestovních kanceláří, 
poradenské služby, projektové kanceláře, stavebniny, kopírování, planografické práce, apod. 
Služby výrobního charakteru jsou rozmístěny v různých částech  města. Jedná se např. o opravá-
renské služby všeho druhu, autoopravny, karosárny, stolařské dílny menšího charakteru, apod.  
 
Závěrem můžeme konstatovat, že zařízení provozoven služeb jak výrobních tak i nevýrobních budou 
vznikat  (resp. zanikat) podle poptávky trhu. Mohou být realizovány na plochách, pro tyto účely v ÚPD 
vyčleněných, resp. – zejména u služeb nevýrobních i v objektech RD – formou vestavby, přístavby či 
nástavby – za dodržení stanovených regulačních podmínek. 

 
Služby - ostatní 
Hřbitovy:   -     v centru města starý hřbitov, na kterém se opětovně v 90-tych letech začlo pohřbívat 

- hřbitov v místní části Újezdec 
- nový městský hřbitov, severně od města na ul. Prakšické, v areálu je i obřadní 

smuteční síň.  
- V Neradicích je židovský hřbitov, není dnes již využíván, má pouze historickou cenu 

(je zařazen do seznamu nemovitých kulturních památek pod r.č. 8575). 
 
Hasičská zbrojnice: Městská hasičská zbrojnice se nachází v centru města v Neradicích, další 
(původně obecní) zařízení jsou situovány v části Havřice a Těšov. Hasičský záchranný sbor- 
centrální stanice je v Uherském Hradišti, požární stanice je stanicí pobočnou.  
 
Sběrný dvůr: je situován v městské části Havřice (u sportovní haly), dále v sídlišti u kotelny. Další 
sběrný dvůr je situován v průmyslové zóně v jižní části města Uherský Brod, před městskou ČOV a v 
Újezdci u Luhačovic. Sběrné dvory slouží jako sběrna nebezpečného odpadu, jsou zde dále umístěny 
kontejnery na separovaný odpad. Ekologické sběrné dvory jsou nově vybudovány, vyhovují 
požadavkům na ně kladeným. Podrobnosti – viz kapitola „Likvidace odpadů“. 

 
Zahradnictví:  areál situován v Uherském Brodě, před ČOV.  
 
Zařízení dopravních služeb: 
- čerpací stanice pohonných hmot: situována u silnice I/50 ve východní okrajové části 

zastavěného území města – směr Bánov resp. hraniční přechod se SR.  
- autoservisy, karosárny: zařízení jsou budovány, resp. zřizovány podle investičních záměrů 

jednotl.majitelů - podle potřeb a požadavků trhu.  
- Vlakové nádraží ČD: situováno v Uherském Brodě, v jeho centru.  
- Autobusové nádraží: situováno v Uherském Brodě, západně od jeho centra.  

Hotel PALMIRA 
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 popis – viz kapitola „Doprava“  

 
Nové plochy pro rozvoj služeb pro motoristy jsou v řešení územního plánu navrženy na plochách, 
navazujících na novou trasu silnice I/50. Jsou navržena jako zóny smíšené – pro motoristické služby + 
obč.vybavenost. 

 
5.3.10   Rozvojové plochy pro občanskou vybavenost 
Občanská vybavenost je situována zejména v centru města, dále je rozmístěna ve městě a v místních 
částech tak, aby vyhověla po stránce zajištění základních potřeb v přijatelných docházkových 
vzdálenostech.  
 
Pro návrhové období se předpokládá zachování všech stávajících zařízení občanské vybavenosti.  
Nové rozvojové plochy pro zařízení občanské vybavenosti  viz tabulka rozvojových ploch: 
 
Návrh lokalit pro výstavbu zařízení občanské vybavenosti: 

Označ. Situování lokality Rozloha v ha Návrh využití k.ú. 

O 1 U cihelny 0,998 Zařízení občanské vybavenosti Havřice 

O 2 U motorestu 0,770 Zařízení občanské vybavenosti Havřice 

O 3 Pivovarská louka 2,838 Zařízení občanské vybavenosti Uherský Brod 

O 4 Sídliště Olšava 1,180 Zařízení občanské vybavenosti Uherský Brod 

O 5 Pod starým hřbitovem 1,190 Zařízení občanské vybavenosti Uherský Brod 

O 6 U supermarketu Penny 1,287 Zařízení občanské vybavenosti Uherský Brod 

O 7 U nového hřbitova 1,980 Zařízení občanské vybavenosti Uherský Brod 

O 8 U polikliniky 0,973 Zařízení občanské vybavenosti Uherský Brod 

O 11 U silnice II/490 0,072 Zařízení občanské vybavenosti Těšov 

O 12 U hřbitova 0,790 Zařízení občanské vybavenosti Újezdec u Luhačovic 

O 13 SV od zastavěné části 0,976 Zařízení občanské vybavenosti Újezdec u Luhačovic 

O 14 Nad školou 1,040 Zařízení občanské vybavenosti Újezdec u Luhačovic 

S 1 V návaznosti na areál „Orla“  0,418 Plocha pro sportovní aktivity Uherský Brod 

 
Další možnost výstavby obč. vybavenosti je formou: 
- zahuštění stávajících areálů občanské vybavenosti v rozsahu celého řešeného území 
- výstavba zejména menších zařízení obč.vybavenosti bude možná v rámci obytných zón i zón 

výrobních –  a to v rámci přípustných činností (viz kapitola „Regulace funkčního využití území“). 
 

 

      5.4   PLOCHY PRO REKREACI A CESTOVNÍ RUCH 
 
 
5.4.1   Rekreace  a její podmínky v řešeném území 
Podle Rajonizace CR (směrnice vlády ČSR z r.1962) je spádové území města Uherský Brod do 
oblastí cest.ruchu zařazeno následovně: 
   oblast cestovního ruchu č. 45 "Slovácko" je zařazena jako oblast cestovního ruchu IIl.kategorie 

(oblast s omezenými možnostmi využití,  zajišťuje zejména možnost krátkodobé rekreace obyva-
tel sídla). Náleží sem větší část zájmového území města.  

  oblast cestovního ruchu č. 46 "Valašsko" je zařazena jako oblast cestovního ruchu I.kategorie  
(oblast, která slučuje nejkvalitnější podmínky). Náleží sem východní a severovýchodní okraj 
zájmového území města – Újezdec a Maršov. 

  
Popsané dělení rekreačních oblastí do určitých kategorií je z dnešního pohledu zavádějící, je 
podmíněno dalšími faktory. Zásadní význam pro rozvoj rekreace a CR má vždy význam a počet 
kulturních památek. Uherský Brod je na tyto památky relativně bohatý, což dokládá i vyhlášení 
Městské památkové zóny. Na druhé straně však chybí Uherskému Brodu dobré, rázovité krajinné 
zázemí. V řešeném území města nejsou ani žádné přírodní památky. Větší využití krajinného zázemí 
města pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu tak vyžaduje více či méně nákladné úpravy.  
 
V blízkém okolí Uherského Brodu se nachází několik významných přírodních atraktivit, zejména 
léčivé prameny v Luhačovicích, ale i jinde (Nezdenice, Bánov, Rudice a Záhorovice). Tyto zdroje 
iniciovaly rozvoj lázenství v Luhačovicích, vzdálených od Uh. Brodu 13 km. Jde o významné lázeňské 
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město. Šanci pro výlety skýtá i poněkud vzdálenější Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty. 
Uherský Brod by se měl stát nástupním prostorem do této oblasti.  
 
5.4.2   Charakter rekreace  
Podle charakteru a délky rozeznáváme rekreaci: 

  dlouhodobá rekreace 
  krátkodobá rekreace (víkendová a denní) 

 
Dlouhodobá rekreace obyvatelstva může být uspokojována v řešeném území, ale většinou mimo něj. 
 
Krátkodobá - víkendová rekreace i denní rekreace může být z velké části uspokojována přímo v 
řešeném území. Pro tyto druhy  rekreace jsou využívány: 

  sportovní areály 
  procházkové trasy v okolí města 
  cykloturistické trasy v okolí města a v regionu 
  lesní porosty a krajina v řešeném území (v k.ú. Újezdec, Těšov a zejména Maršov) 
  soukromé sady a zahrady, zahrádky  

 
5.4.3   Rekreační plochy a zařízení 

V řešeném území je situováno značné množství objektů pro rekreaci (chaty a zahradní domky).  O 

tato zařízení je ve městě velký zájem. V řešení územního plánu jsou vyčleněny lokality vhodné pro 

rozvoj příměstské rekreace. Soustřeďují lokality s kumulací zahrádek s rekreačními objekty, kde je 

v návaznosti na stávající stav navržen i rozvoj této funkce v území. 
 
V Uherském Brodě je  426 objektů pro individuální rekreaci, 
z toho:  425 chat nebo rekreačních domků  
                 1 chalupa vyčleněná z bytového fondu. 
 
Podle dostupných výsledků je z celkového počtu 568 neobydlených domů 13 obj. určeno k rekreaci. 
 
Místní část Maršov, která není stavebně spojena s vlastním městem, svojí polohou skýtá možnosti 
pro rozvoj rekreace. Již v současné době je zde řada objektů, které slouží pro rekreační bydlení. 
Vzhledem ke krajinnému rázu lokality v řešení územního plánu je Maršov navržen jako lokalita 
perspektivně vhodná pro rozvoj příměstské rekreace, s tím, že obytné území bude postupně 
přebudováno k rekreačnímu využití. I objekt školy, který je v dobrém stavebně technickém stavu – 
umožňuje jako jednu z variant – přestavbu pro rekreační využití (např.jako škola v přírodě, resp. objekt 
pro skautský oddíl, apod.). 
 
Návrh lokalit nových ploch pro rekreaci  (zahrádkářských osad) : 

Označ. Situování lokality Rozloha v ha k.ú. 

ZK1 Maršov 5,250 Maršov 

ZK2 Maršov 6,630 Maršov 

ZK3 Severně od nového hřbitova 4,749 Uherský Brod 

ZK4 Severně od nového hřbitova 1,956 Uherský Brod 

ZK5 Východně od nového hřbitova 5,487 Uherský Brod 

ZK6 Ve Vinohradech 2,868 Uherský Brod 

ZK7 Ve Vinohradech 1,318 Uherský Brod 

ZK8 Severně od Slováckých strojíren 2,146 Uherský Brod 

ZK9 Východní okraj. část 5,760 Újezdec u Luhačovic 

 
Poznámka:  
Lokalita ZK1,  ZK2 a ZK 10 byla na základě výsledků projednání konceptu ÚPN města Uherský Brod vypuštěna. 

 
5.4.4    Pěší turistika - turistické stezky 

Územím prochází desítky kilometrů turisticky značených cest. Pěší turistika je v této oblasti tradičním 

způsobem rekreace návštěvníků. Značení cest je pravidelně a kvalitně  udržováno. 

5.4.5 Cykloturistika 

V posledních letech je vyhledávanou formou rekreace. Řešení cykloturistických stezek - viz kapitola 

„Doprava“ a výkres „Dopravní řešení“. 
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5.4.6  Agroturistika 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je jednou z nejpřijatelnějších forem cestovního ruchu. V řešeném 

území ani v nejbližším okolí se tímto způsobem podnikání v oblasti cestovního ruchu v současné době 

nezabývá žádný podnikatelský subjekt. V řešení ÚPN města Uherský Brod je navrženo umístění 

takové malé zemědělské farmy v Újezdci – v jeho severní okrajové části. I současná zemědělská 

farma v Újezdci (jižně od trati ČD) a v Maršově je vhodná k přestavbě na tento druh podnikání.  

 Podrobnosti viz text, část „Konceptu ÚPN města Uherský Brod“. 

Závěr  

Atraktivitu města Uh. Brodu pro cestovní ruch podmiňuje realizace služeb a zařízení pro tuto oblast 

(zvýšení kapacity lůžek v hotelových zařízeních, pokračování oprav památkové zóny a úprav celé 

centrální zóny.  

Významná je i realizace naučných a turistických pěších i cyklistických stezek pro lepší využití širších 

přírodních hodnot regionu. Z hlediska aspektu, že město Uherský Brod lze považovat za východisko 

do CHKO Bílé Karpaty, řešení územního plánu respektuje přírodní rámec města a navrhne propojení 

městské zástavby s okolním přírodním prostředím.  

 

Změna č.1 
 

Přehled funkčního využití řešených ploch (původní, navržené)  

Lokalita Funkční využití dle 
schválené ÚPD 

Návrh nového funkčního využití 

1 –  ul. Zátiší Plocha pro bydlení v RD – B1 Občanská vybavenost – OB (lokalita 
O15) 

2 –  sídl. Pod vinohrady – u 
rybníka 

Plocha individuální rekreace - 
ZK 

Bytová výstavba RD – B1 (lok. B43, 
kapacita 4 RD) 

3 – ul. Vlčnovská – u pily Plocha výroby – V Smíšená zóna: občanská vybavenost 
+ podnikatelské aktivity – OP  
(lokalita OP4) 

 

Změna č.2 
Přehled funkčního využití řešených ploch (původní, navržené)  

 
Lokalita 

Funkční využití dle 
schválené ÚPD 

 
Návrh nového funkčního využití 

1 –  cyklotrasa u Slováckých 
strojíren 

Plocha pro dopravu Plocha dopravy (lokalita D) 

2 –  cyklotrasa  míst.trať 
Maršov horní 

Lesní cesta Plocha dopravy (lokalita D) 

3 –  lokalita u Korečnice Plocha ZP: louky, 
pastviny 

Plocha prům. výroby (V 8) 

4 –  lokalita Slováckých 
strojíren 

Plocha výroby: V Smíšená zóna: obč.vybavenost + 
podnikatel.aktivity, výrobní služby (OP 5, 
OP 6, OP 7, OP8) 

4 –  lokalita Slováckých 
strojíren 

Plocha výroby: V Plocha občanské vybavenosti (O 15) 
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 5.5 REGULATIVY A PODMÍNKY VYUŽITÍ FUNKČNÍCH PLOCH  
 
Řešení územního plánu města Uherský Brod vychází z optimálních možností územního rozvoje, které 
dané území poskytuje pro nejbližší období. Časový horizont je stanoven k roku 2015. 
 
5.5.1    Základní zásady uspořádání území 
Řešené území zahrnuje celé katastrální území města Uherský Brod, vč. k.ú. městských částí Havřice, 
Těšov, Újezdec u Luhačovic a Maršov. Jedná se o celé správní území města Uherský Brod. 
 
V územním plánu jsou stanoveny regulace následovně: 
 funkční plochy:       
plochy bydlení   
plochy rekreačního bydlení  
plochy občanské vybavenosti 
plochy se smíšenou funkcí (bydlení + občanská vybavenost) 
plochy se smíšenou funkcí (občan.vybavenost + podnikatel.aktivity, drobná výroba a výrob.služby) 
plochy se smíšenou funkcí (občanská vybavenost + dopravní služby) 
plochy pro sport a rekreaci 
plochy zemědělské výroby 
plochy pro průmysl, skladování 
plochy pro podnikatelské aktivity, drobnou výrobu a výrobní služby 
plochy dopravy 
plochy zařízení technické infrastruktury 
plochy ostatní – neurbanizované, tj. orná půda, louky a pastviny, sady a zahrady, lesy, vodní plochy, 

plochy krajinné zeleně, plochy prvků ÚSES. 
 regulace přípustných činností v území 
 regulace stavebních prvků 

 
V řešeném území rozlišujeme: 
a) urbanizované území:      - plochy zastavěné nebo určené k zastavění (stabilizované, rozvojové) 

        - plochy polyfunkční 
                                              - plochy monofunkční 
 b) neurbanizované území  - plochy nezastavitelné (volné, krajinné, přírodní) 

 
Urbanizované území je tvořeno zastavěným územím obce a plochami určenými k zastavění: 
  území s převahou obytné funkce v rodinných domech 
  území bytové zástavby 
  území smíšené zástavby  
  území ploch občanské vybavenosti 
  území pro sport a rekreaci 
  území výroby a služeb neslučitelných s bydlením 
  ucelené plochy zeleně 
  plochy dopravy 
  plochy technické infrastruktury 
  rezervní plochy (budou využity až po vyčerpání ploch navržených k rozvoji) 

 
Urbanizované území můžeme dále členit na: 
 - stabilizované území:  území - jehož funkční a prostorové  uspořádání nebude měněno 
-   rozvojové plochy:  nezastavěné území určené k zastavění a území určené ke změně funkčního a 

prostorového uspořádání 
-  plochy s doporučenou změnou využití ve smyslu dotvoření krajiny. Jsou to plochy nezastavitelné, 

změna jejich využití (zatravnění, apod.) je s ohledem na majetkoprávní vztahy pouze doporučená. 
 
Neurbanizované území - pozemky, které nejsou určeny k zastavění  (nezastavitelné  plochy). 
Jsou to monofunkční plochy: 
  zemědělského půdního fondu 
  lesních pozemků 
  vodní toky a plochy 
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  plochy zeleně (veřejné i vyhrazené) 
  ostatní plochy mimo zastavěné území 

 Na nezastavitelných plochách není dovoleno: umisťovat a povolovat stavby s výjimkou sta-

veb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb pozemních komunikací, 
liniových staveb technického vybavení, objektů nezbytných pro  tech. zabezpečení obce, apod. 

 
Plochy místního územního systému ekologické stability jsou lokální biocentra a jejich propojení 
lokálními biokoridory. Jsou to plochy nezastavitelné. 
 
Z hlediska funkčního využití území jsou rozlišeny: 
Polyfunkční plochy - určeny pro stanovené druhy zástavby s  vymezením přípustných, popř. podmí-
něně přípustných staveb a zařízení. Jedná se téměř o celé zastavěné území obce, jehož funkční vyu-
žití bude regulováno podle regulace funkcí - viz  výkres č. 2 „Hlavní výkres“. 
Monofunkční plochy - jsou určeny pouze pro vybraný druh funkce,  která vylučuje jejich využití pro 
jiné účely: 
-  plochy pro zařízení technické infrastruktury 
-  plochy pro dopravu 
-  neurbanizované území 
 

 Z á v ě r : 

Plochy  zvýšených nároků na přípravu výstavby, kde dojde k podstatným změnám ve funkčním využití 
území vyžadují zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace, ve které bude stanoveno 
využití jednotlivých pozemků a určení regulačních prvků plošného a prostorového uspořádání staveb 
– tj. stavební regulativy a podmínky pro výstavbu. 
 
5.5.2    Regulativy využití území 
V rámci územně plánovací dokumentace jsou navrženy regulativy ve dvou základních oblastech: 

  regulativy přípustných činností v území 
  regulativy základních stavebních prvků (v územním plánu pouze směrné, doporučené) 

 
Regulativy přípustných činností v území – funkční využití území 
Regulativy jsou navrženy na celé zastavěné území města - viz výkresová část elaborátu 
Stavby a jiná zařízení, která funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území 
umístěny ani povoleny. 
 

Plochy urbanizované:  
B1: bydlení v rodinných domech - nízkopodlažní zástavba s možností chovu drobného 

domácího zvířectva a s možností provozování služeb a obchodu 
Je to území s převahou obytné funkce v RD (trvalé bydlení v rodinných domech se zahradou 
s užitkovou nebo rekreační funkcí).  
Přípustné činnosti: 
  stavby pro bydlení v rodinných domech - do 3 nadzemních podlaží  
  doplňková funkce  nevýrobní služby, drobné řemeslnické dílny, administrativa    
  zařízení maloobchodu 
  garáže související s rodinným bydlením 

Všechny uvedené činnosti nesmí negativně ovlivňovat sousední parcely. 
Funkce bydlení je dominantní, proto jiné činnosti (občanské vybavení, příp. další aktivity) nesmí 
narušovat tuto hlavní funkci.  
Nepřípustné činnosti: 
   jiná činnost než činnost přípustná na plochách určených pro bydlení v RD  
  výstavba zařízení, které negativně ovlivňují okolí pachem, prachem, hlukem, apod. a tím přímo či 

nepřímo narušují pohodu obytného prostředí 
 
B2: bydlení v bytových domech (intenzivní bytová zástavba do max. 8 podl.) 
Funkce bydlení je dominantní.  
Přípustné činnosti:  
  obytné budovy  
  garáže a odstavná stání pro osobní automobily, související s bydlením 
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Podmíněně přípustné činnosti: 
 stavby občanského vybavení – např.:  

-  klubová zařízení pro činnost dětí a mládeže 
-  zařízení pro zdravotnickou a sociální péči 
-  malá zařízení pro sport (fittnes-centra, apod.) 

  stavby pro nezbytné technické vybavení 
  plochy veřejné a ochranné zeleně 
  přístupové cesty a chodníky v rámci obytné zóny 
Funkce bydlení je dominantní, zřizování obč.vybavenosti nesmí narušovat tuto hlavní funkci. 
Nepřípustné je:  
 umisťování zařízení výrobních služeb a řemesl.provozoven 
 umisťování občanského zařízení jiného druhu, než je přípustné 
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
B3: centrální městská zástavba – smíšená zóna (bydlení + obč. vybavenost) 

Slouží pro bydlení a zajištění základních potřeb obyvatel zóny a města. Jedná se o území zástavby se 
smíšenou funkcí: bydlení s vysokým podílem občanské vybavenosti (umístěné jednak v parteru 
objektů, jednak samostatné objekty a areály). Jedná se o plochy polyfunkční.  
Přípustné činnosti: 
 obytné domy  
 stavby občanského vybavení:  

-  zařízení pro maloobchod, veřejné stravování, ubytování 
-  zařízení pro mimoškolní činnost dětí a mládeže 
-  zařízení pro zdravotnickou a sociální péči 
-  zařízení pro nevýrobní služby 
-  drobná sportovní zařízení (fittnes-centra, apod.) 
-  zařízení pro správu, administrativu 
-  zařízení pro kulturu  
-  zařízení pro cestovní ruch (reklamní a informační centra, apod.) 

  stavby pro nezbytné technické vybavení 
  plochy veřejné a ochranné zeleně 
  garáže pro obsluhu území 
  stavby pro nezbytné technické vybavení 
  zřizování parkovacích  ploch pro osobní automobily 
  přístupové cesty a chodníky v rámci obytné zóny 
Nepřípustné činnosti  
  zřizování výrobních zařízení a zařízení výrobních služeb 
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
BR: rekreační zástavba s možností trvalého bydlení 

Jedná se o území rekreační zástavby (chatové i starší zástavby RD, které mohou být vyčleněny pro 
rekreační účely), které mohou být realizovány tak, aby v případě potřeby majitelů mohly sloužit 
k trvalému bydlení. Jedná se o plochy monofunkční.  
Přípustné činnosti: 
 stavby pro účely rekreace s možností přestavby na trvalé bydlení  
 garáže ev. odstavná stání pro osobní automobily, související s rekreací (event.s bydlením) 
 malá sportovní a dětská hřiště 
 stavby pro nezbytnou technickou vybavenost 
Nepřípustné činnosti  
  zřizování výrobních zařízení a zařízení výrobních služeb 
  výstavba čerpacích stanic pohonných hmot 
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
ZK: rekreační zástavba –zahrádkářské areály 
Jsou to areály zahrádkářských kolonií. Jedná se o plochy rekreačně využívaných zahrad a sadů.  
Přípustné činnosti: 
 stavby pro účely rekreace – chaty, zahradní domky  

 stavby pro nezbytnou technickou vybavenost 
 přístupové cesty a chodníky v rámci zóny rekreač. zástavby 
Nepřípustné je:  
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  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
OB:  Plochy občanské vybavenosti (bez kombinace s jinou funkcí) 
Jsou to zařízení, která s ohledem na svou funkci, nebo svým stavebním charakterem neumožňují 
integraci s bydlením (s výjimkou bytů domovníka apod., - bydlení jako doplňková funkce)  
Přípustné činnosti: 
 zřizování odstavných a parkovacích ploch pro automobily návštěvníků a pro obsluhu areálů 
  školská zařízení a zařízení pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže 
  zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče 
  zařízení maloobchodu 
  veřejné stravování a ubytování 
  služby nevýrobní 
  sportovní zařízení 
  kulturní zařízení 
  církevní zařízení 
  zařízení pro zabezpečení požární ochrany 
  bydlení pouze výjimečně - doplňkově (např. služební byty - byt domovníka apod.) 
  přístupové cesty a chodníky v rámci zóny obč. vybavenosti 
   v centrální městské zóně – přípustné i bydlení 
Nepřípustné činnosti  
  zřizování výrobních zařízení a zařízení výrobních služeb 
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
OD:  Smíšená zóna:  plochy občanské vybavenosti + dopravní služby 
Jsou to zařízení, která s ohledem na svou funkci, nebo svým stavebním charakterem neumožňují 
integraci s bydlením (s výjimkou bytů domovníka apod., - bydlení jako doplňková funkce)  
Přípustné činnosti: 
  zřizování odstavných a parkovacích ploch pro automobily návštěvníků a pro obsluhu areálů 
  zařízení maloobchodu 
  veřejné stravování a ubytování (motoresty) 
  služby nevýrobní 
  čerpací stanice pohonných hmot 
  autoservis a prodej autodílů 
  přístupové cesty a chodníky v rámci zóny obč. vybavenosti 
  bydlení pouze doplňkově (např. služeb.byty - byt domovníka, byty správců a majitelů zařízení) 
Nepřípustné činnosti  
 zřizování výrobních zařízení a zařízení výrobních služeb 
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 

 
S: plochy pro sport a rekreaci 

Plochy se stabilizovaným funkčním využitím pro činnosti sloužící pro zabezpečování sportovního vyžití 
obyvatel města. Do této kategorie patří samostatná sportoviště (nikoliv hřiště v obytné zástavbě nebo 
u občanského vybavení - školní apod.). Jedná se o plochy monofunkční. 
Přípustné činnosti: 
  plošné zařízení sloužící sportu a rekreaci 
  zpevněná hřiště, bazény, sportovní haly a jiná zařízení pro sport. 
Na těchto plochách je možno dále umísťovat pouze doplňkové služby a zařízení pro sportovní účely: 
  stravování (a případně ubytování) + doplňkové služby pro sportovní účely 
  komunikace a parkoviště pro obsluhu území 
  nezbytné stavby tech.vybavení pro zajištění provozu areálů 
  byty správců příp. majitelů areálů a zařízení 
Nepřípustná  je  jiná  činnost, než pro sportovně rekreační účely. 

 
ZV:  zemědělské výrobní plochy a areály 
Území výroby a služeb v oblasti zemědělské výroby (rostlinná a živočišná výroba) a umístění zařízení 
sloužících pro zabezpečování této výroby neslučitelné s bydlením.  
 
Přípustné je zde umisťovat: 
  zařízení zemědělské výroby 
  sklady a pomocné provozy pro zemědělské účely 
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  výstavba zařízení technických objektů a zařízení technické infrastruktury 
  výstavba dopravně obslužných zařízení - parkování apod. 
  podnikovou administrativu 
  drobné provozy výroby, služeb a technická zařízení  
  hromadná parkoviště 
  čerpací stanice PHM 
Zcela nepřípustné je na těchto plochách umisťování bydlení. 
Ochranná pásma jednotlivých provozů zemědělské výroby nesmějí zasahovat obytnou zástavbu. 
 
ZV1:  malé zemědělské „rodinné“ farmy 
Území výroby a služeb v oblasti zemědělské výroby (rostlinná a živočišná výroba) a umístění zařízení 
sloužících pro zabezpečování této výroby spojené s bydlením majitele nebo správce..  
Přípustné je zde umisťovat: 
  bydlení majitele, resp. správce 
  zařízení zemědělské výroby – pro výrobu živočišnou i rostlinnou 
  sklady a pomocné provozy pro zemědělské účely 
  výstavba zařízení technických objektů a zařízení technické infrastruktury 
  výstavba dopravně obslužných zařízení - parkování apod. 
  provozovny a dílny řemesel. výroby a  služeb  
Nepřípustné činnosti  
 zřizování průmyslových výrobních zařízení  
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
Poznámka: V případě zavedení chovu hospodářských zvířat – musí být tento chov z hlediska imisí škodlivin 
projednán s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, tj. s okresním hygienikem ještě před 
jeho zřízením. Páchnoucí látky z chovu hospodář. zvířat nesmí být ve vystupující vzdušnině obsaženy 
v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo (dle §13 zák.č.258/2000 Sb.) 

V : plochy pro průmyslovou výrobu, skladovací  a provozní areály 

Území výroby neslučitelné s bydlením. Plochy jsou určeny pro lokalizaci areálů těžkých průmyslových 

podniků - které nesmí negativně ovlivňovat území za hranicí stanoveného ochranného pásma. 

Přípustné je umísťování: 
  těžké průmyslové provozy (prům.výroba hromadného, továrního a velkosériového charakteru) 
  zařízení skladů a pomocných výrobních a nevýrobních provozů 
  zařízení pro likvidaci odpadů 
  stavby a zařízení pro vědu a výzkum (laboratoře, výzkumná pracoviště, technické archivy..) 
  výstavba liniových staveb, objektů a zařízení technické infrastruktury - zajišťující provoz areálů 
  výstavba dopravně obslužných zařízení (manipulační plochy, komunikace vozidlové a pěší, výstav-

ba hromadných parkovišť, výstavba odstavných ploch, garáží) 
  výstavba zařízení pro hasičský sbor a civilní obranu 
  plochy ochranné zeleně se stromovou a keřovou zelení (event. doplněné vodními prvky a odpočin-

kovými plochami pro relaxaci a odpočinek zaměstnanců) 
  podnikové administrativy 
  čerpacích stanic a služeb pro motoristy 
 stavby a zařízení doplňkových služeb (podnikové stravování, drobný prodej, ordinace závodního 

lékaře, rehabilitace, prostory pro ostrahu, apod.) 
 výstavba staveb a zařízení pro relaxaci zaměstnanců – volná i v objektech (fitcentra, spinning, 

sauny, hřiště na tenis, odbíjenou, apod.) 

Nepřípustná je : 
  výstavba bytů (ani zařízení pro doplňkové bydlení –jako je byt domovníka, apod.) 
  stavby pro ubytování (svobodárny, hotely, penziony, motely, apod.) 
  zařízení školská 
  zařízení sociální péče 
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 

P : plochy pro podnikání a podnikatelské aktivity, služby výrobního charakteru, řemesla 

Území určené pro umístění provozoven výrobních služeb, drobných výrobně-podnikatelských aktivit, 

řemesel a skladování.   

Přípustné je umísťování: 
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 provozy drobné výroby a drobných podnikatelských aktivit (pekárny, autoservisy, pneuservisy, … 
apod.) 

 provozovny drobné řemeslné výroby a služeb (zámečnictví, stolárny, … apod.) 
 zařízení skladů  
 objekty administrativní (vč.podnik. stravování, ordinací závod.lékaře, prostory pro ostrahu, apod.) 
 zařízení pomocných nevýrobních provozů (laboratoře, technické archivy, apod.) 
 výstavba liniových staveb, objektů a zařízení technické infrastruktury - zajišťující provoz areálů 
 výstavba dopravně obslužných zařízení (manipulační plochy, komunikace vozidlové a pěší, výstav-

ba odstavných a parkovacích ploch, garáží) 
 výstavba zařízení pro civilní obranu 
 plochy ochranné zeleně se stromovou a keřovou zelení (příp.doplněné odpočinkovými plochami pro 

relaxaci a odpočinek zaměstnanců) 
 čerpací stanice PHM 
 výstavba malých sportovních a rehabilitačních zařízení pro relaxaci zaměstnanců – volná i v objek-

tech (fitcentra, spinning, sauny, hřiště na tenis, odbíjenou, apod.) 
 výstavba pohotovostních bytů (byty domovníka) a správců nebo majitelů (bydlení pouze jako 

doplňková funkce) 
 stavby pro ubytování (svobodárny, penziony, apod.) 

Nepřípustná  je: 
  výstavba těžkých průmyslových provozů  
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
OP:  Smíšená zóna:  plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrob. služby 
Zařízení, která s ohledem na svou funkci, nebo svým stavebním charakterem neumožňují integraci 
s bydlením (s výjimkou bytů domovníka apod., - bydlení jako doplňková funkce)  
Přípustné činnosti: 
 zařízení výrobních podnikatelských aktivit 
 zařízení skladů a pomocných provozů 
 zařízení řemeslných dílen a výrobních služeb 
 zařízení pro hasičský sbor a civilní ochranu 
 výstavba dopravně obslužných zařízení (komunikace pěší, obslužné komunikace pro motorová 

vozidla a pro zásobování, parkování pro automobily návštěvníků, zaměstnanců a pro obsluhu 
areálů, výstavba garáží) 

  zařízení maloobchodu 
  veřejné stravování a ubytování   veřejné stravování a ubytování 
  služby nevýrobní 
  sportovní zařízení 
  přístupové cesty a chodníky v rámci zóny obč. vybavenosti 
  zařízení administrativy 
  výstavba zařízení liniových staveb, technických objektů a zařízení tech.infrastruktury 
  plochy ochranné zeleně (event. doplněné vodními prvky a odpočinkovými plochami) 
 čerpací stanice a služby pro motoristy 
 výstavba zařízení doplňkových služeb (prodej, stravováním, ordinace lékařů, rehabilitace, apod). 
 výstavba malých sportovních a rehabilitačních zařízení pro relaxaci zaměstnanců – volná i v objek-

tech (fitcentra, spinning, sauny, hřiště na tenis, odbíjenou, apod.) 
 stavby pro ubytování (svobodárny, penziony, apod.) 
  bydlení (byt domovníka apod., svobodárna, apod. - bydlení jako doplňková funkce)  
Nepřípustné činnosti  
  výstavba těžkých průmyslových provozů 
  dále je nepřípustná jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
T : plochy pro zařízení technické vybavenosti 
Plochy pro zařízení tech. infrastruktury jsou plochy vymezené pro stavby zařízení a sítí technického 
vybavení na úseku vodního hospodářství, energetiky, zásobování plynem a slaboproudých zařízení. 

Přípustné činnosti: 
Na těchto plochách se připouští pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s danou funkcí: 
  trafostanice 
  regulační stanice 
  vodojemy 
  automatické tlakové stanice 
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  čerpací stanice 
  lapače splavenin 
 a další – podle podrobné tech. dokumentace 
Nepřípustné činnosti  
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
 
D:  plochy pro dopravu a dopravní služby 

Vymezují dopravní koridory (pozemní komunikace včetně chodníků a pásů ochranné zeleně), zařízení 
pro dopravu (parkoviště, odstavné zastávkové pruhy a garáže) a dopravní služby. 

Přípustné činnosti: 
Na těchto plochách se připouští pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s danou funkcí: 
  pozemní komunikace vč.event.chodníků a pásů ochranné zeleně 
  parkoviště 
  odstavné plochy 
  zastávkové pruhy 
  garáže 
  čerpací stanice pohonných hmot 
  železniční zabezpeč.slaboproudé zařízení 
  event. požadavky na rozšíření drážních pozemků pro potřeby provozu železnice 
Nepřípustné činnosti  
  nepřípustná je  jiná  činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností. 
Poznámka: v ochranných pásmech silnic je přípustná výstavba zařízení dopravních služeb (viz výše 

popsané přípustné činnost) po dohodě se správcem komunikace.  
 
VZ: plochy veřejné zeleně a plochy vyhrazené zeleně 
Plochy veřejné zeleně: Jedná se o ucelené plochy zeleně, které jsou důležité z hlediska urbanistic-
kého a jejich respektování je závazné. Jinou funkci je možné v těchto plochách realizovat jen zcela 
výjimečně za určitých regulačních podmínek (dětské hřiště, výstavba altánů apod.). Hlavní funkcí je 
každodenní rekreace ve veřejném prostoru, utvářeném udržovanou zelení . 
Přípustné činnosti: 
Plochy zahradnicky udržované zeleně jsou prioritní. Mohou být event. doplněné vodními prvky a 
odpočinkovými plochami. Na těchto plochách se připouští pouze výstavba zařízení bezprostředně 
souvisejících s danou funkcí: 
 pěší komunikace 
 plochy drobných hřišť pro děti a mládeže 
 drobná architektura 
 výjimečně: odstavné plochy v nezbytně nutném rozsahu pro sousední objekty 

Nepřípustná je : 
  Na těchto plochách se nepřipouští výstavba jiných zařízení než těch, které bezprostředně 

souvisejících s danou funkcí. 
 
Plochy vyhrazené zeleně: Jsou to plochy zeleně v areálech občanské vybavenosti - tvoří doplňkovou 
funkci (např. školní zahrady apod.) Do této kategorie zařazujeme i zeleň hřbitova. 

Přípustné činnosti: 
 pěší komunikace 
 plochy drobných hřišť pro děti a mládeže 
 drobná architektura 
 v případě hřbitova obřadní síň s přísluš. 

Nepřípustné činnosti: 
 nepřipouští se  výstavba jiných zařízení než těch, které bezprostředně souvisejících s danou funkcí. 
 
 
A: plochy určené k asanaci  
Jedná se o plochy územním plánem navržené k asanaci: 
-     dům vč. pozemku parc.č. 760/13 k.ú. Havřice   plocha pro výstavbu parkoviště 
-     dům vč. pozemku parc.č. 257/1 a 257 /2 k.ú. Těšov  pro veřejnou zeleň (dopravní závada) 
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Na uvedených plochách nesmí být povolována žádna nová výstavba, dostavba či rekonstrukce stáv. 
objektů,  pouze běžná údržba pro zajištění přiměřeného stavebního stavu – do doby asanace. 
 

Plochy neurbanizované:  
L:    lesy,  
Jsou to plochy lesních porostů v souvislých celcích i osamělé lesní segmenty v zemědělsky využívané 
krajině. Plní ekologicko stabilizační a hospodářskou funkci. Všechny lesní porosty jsou zároveň 
významnými krajinnými prvky. 

Přípustné způsoby využívání 
  v souladu s lesním hospodářským plánem 
 
L1:  plochy krajinné zeleně 

Charakteristika 
Tyto plochy jsou tvořeny veškerou mimolesní stromovou a křovinnou zelení (remízky a náletová zeleň, 
mezní porosty, aleje, stromořadí, větrolamy, břehová a doprovodná zeleň podél toků, solitérní a 
rozptýlená zeleň apod.). Plochy krajinně zeleně jsou důležitými ekologicko stabilizačními prvky. 

Přípustné způsoby využívání 
  dosavadní extenzívní (nehospodářské) využívání 
  dosadba stávajících ploch krajinné zeleně s cílem převodu ploch na lesní půdní fond 
  zásahy mající výchovný charakter 
  začlenění vybraných ploch do územního systému ekologické stability 
Podmíněně je přípustné 
  umisťování nezbytně nutných vedení liniových staveb 
 přeměna na zemědělský půdní fond na plochách v současnosti neužívaného zemědělského  

půdního fondu, za předpokladu že nedojde ke zhoršení stability území (potenciálně svážné 
plochy), odtokových poměrů v území a ke zvýšení vodní nebo větrné eroze 

  převádění ploch krajinné zeleně do funkčních ploch Trvalé lesních porosty - pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

Nepřípustné způsoby využívání 
  intenzívní hospodářské využívání za účelem těžby dřeva 
  holosečné způsoby výchovných zásahů 
  výsadba typově a druhově nepůvodních dřevin 
  jakákoliv výstavba vyjma podzemních vedení liniových staveb technické infrastruktury 
  přeměna na zemědělský půdní fond, pokud se jedná o zeleň na ostatních plochách nebo plochách 

ohrožených vodní nebo větrnou erozí, nebo v případech, kdy by mohlo dojít ke zhoršení stability 
území (potenciálně svážné plochy) a odtokových poměrů v území 

  všechny ostatní urbanistické funkce kromě výslovných výjimek, které jsou uvedeny jako činnosti 
nebo stavby přípustné nebo podmíněně přípustné 

 
 
Plochy zemědělského půdního fondu: 
SZ:  sady a zahrady 
O:    orná půda 
LP:  louky a pastviny  
Přípustné způsoby využívání : 
  stávajícím způsobem s cílem snižování množství dodatkové energie (hnojení) 
  vytváření protierozních prvků (zatravňovací průlehy a pásy s porostem) 
 ornou půdu na erozně ohrožených svazích a podél potočních niv převádět do kategorie luk a 

pastvin 
 vyčlenit vybrané plochy zemědělského půdního fondu pro vytvoření a doplnění prvků územního 

systému ekologické stability (změna využití území) 
  extenzivně využívané a nevyužívané plochy ZPF převádět na louky, příp. některé plochy zalesnit 
  u stávajících zahrad a sadů doplňovat a obnovovat stromovou výsadbu. 
 
Nepřípustné a nevhodné způsoby využívání : 
 stavební činnost s výjimkou drobné zemědělské a účelové výstavby sloužící pro zabezpečování 

zemědělské produkce 
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  další zcelování ploch orné půdy 
 rušení protieroz. mezí a zábran, včetně likvidace solitérní a liniové zeleně podél cest a vodních toků 
 rozorávání trvalých travních porostů na pozemcích svažitých, s mělkým půdním profilem a v mís-

tech soustředěného odtoku povrchových vod 
  výsadba a pěstování nevhodných plodin na erozně ohrožených plochách 
  převádění zahrad a sadů na ornou půdu 
 
ÚSES - plochy prvků lokálního územního systému ekologické stability 
Plochy vytvářející nepravidelnou síť ekologicky významných segmentů krajiny, které jsou účelně 
rozmístěny na základě  funkčních a prostorových kriterií a svým vzájemným působením kladně působí 
na uchovávání a zvyšování ekologické stability  území. 
Stávající způsoby využívání: 
-  plochy zemědělského půdního fondu intenzívně využívané 
-  extenzivní louky, sady, zahrady 
-  břehová, doprovodná a solitérní zeleň 
-  remízky a náletová zeleň na zemědělských a ostatních  plochách 
-  trvalé lesní porosty 
Přípustné způsoby využívání: 
- stávajícím způsobem s cílem převedení do ploch prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) 
- dosadba stávajících porostů vybranými dřevinami odpovídajícími požadavkům ÚSES 
-  extenzivní zásahy mající výchovný charakter 
Nepřípustné způsoby využívání: 
- holosečné způsoby výchovných zásahů 
- intenzivní hospodářské využívání za účelem těžby dřeva 
- výsadba typově a druhově nevhodných a nepůvodních dřevin 
- na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které 

jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb pozemních komunikací, liniových staveb 
technického vybavení, objektů nezbytných pro technické zabezpečení obce, apod. 

- přeměna dřevinných společenstev na zemědělský půdní fond 
 
V:   vodní plochy a vodní toky 

Jedná se o řeky a drobné vodní toky, vodní nádrže (rybníky, jezera,  resp. ostatní vodní nádrže) – 

tvoří funkci ekologicko-stabilizační, estetickou, rekreační a hospodářskou.Jsou to jednak vodní toky a 

plochy přirozené, příp. upravené a umělé.  

Přípustné je realizovat: 
  mostní objekty nad vodním tokem, resp. plochou 
  stavby pro údržbu břehů vlastního vodního toku či vodní plochy 
  vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, atd.) 
  stavby a zařízení pro chov ryb 
 výstavba zařízení pro sportovní aktivity vodních sportů 

Nepřípustné je: 

  Nepřipouští se žádná jiná stavební činnost s výjimkou staveb výše citovaných a souvisejících 
 
 
Funkční plochy v rámci řešeného území dělíme následovně na: 
U: urbanizované zóny  ( B1,B2, B3, BR, ZK, OB, OD, OP, ZV, ZV1, P1, P2, S, T, D, VZ, A )  
                                     - jedná se o plochy zastavěné nebo určené k zastavění 
N: neurbanizované zóny  (SZ, L, L1, O, LP, prvky ÚSES, V ) 
                                     - jde o plochy nezastavitelné (volné, krajinné, přírodní) 

 
Změna č.1 
 
1.  Navržené funkční využití 
1)   Lokalita 1       -  plocha pro občanskou vybavenost  OB 
2)   Lokalita 2       -  plocha bytové výstavby RD, nízkopodlažní zástavba B1 
3)   Lokalita 3       -  plocha smíšená (obč. vybavenost + podnikatelské aktivity) OP 
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2.  Podmínky využití funkčních ploch 

Stavby a jiná zařízení, která funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území 

umístěny a povoleny. 

B1: bydlení v rodin. domech - nízkopodlažní zástavba s možností chovu drobného domácího 

zvířectva a s možností provozování služeb a obchodu 

Regulativ zůstává - dle schválených regulativů ÚPN města Uherský Brod 

OP: smíšená zóna: plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrobní služby 

Regulativ zůstává - dle schválených regulativů ÚPN města Uherský Brod 

OB: plochy občanské vybavenosti  

Regulativ zůstává - dle schválených regulativů ÚPN města Uherský Brod 
 
Poznámka:   B1, OP, OB - jedná se o plochy urbanizované. 

 
Změna č. 2 
Navržené funkční využití 
1)   Lokalita 1      -  plocha pro dopravu  D 
2)   Lokalita 2      -  plocha pro dopravu  D 
3)   Lokalita 3      -  plocha pro průmyslovou výrobu, skladovací a provoz. areály V 
4)   Lokalita 4      -  plocha pro smíšenou zónu (obč. vybavenost+ podnik.aktivity, výrobní služby  OP 
5)   Lokalita 4      -  plocha pro obč. vybavenost  O 
 
2.  Podmínky využití funkčních ploch 
Lokalita 1a 2 :      
D:  plochy pro dopravu a dopravní služby 
Regulativ zůstává - dle schválených regulativů ÚPN města Uherský Brod 
Lokalita 3  :         
V :  plochy pro průmyslovou výrobu, skladovací a provozní areály 
Regulativ zůstává - dle schválených regulativů ÚPN města Uherský Brod – s doplněním o znění: 
Na ploše V8 nesmí být umisťovány a zřizovány takové provozovny, které by mohly ovlivnit kvalitu vod 
ve vodním toku Nivnička (zejména čerpací stanice PHM, provozovny a sklady, kde by se nakládalo 
s nebezpečnými a zvláště nebezpečnými látkami. 
Lokalita 4  :        
OP : smíšená zóna: plochy občanské vybavenosti + podnikatelské aktivity, výrní služby 
O  :   plochy občanské vybavenosti  
Regulativy zůstávají - dle schválených regulativů ÚPN města Uherský Brod 
 
Poznámka:   D, V,  OP, O - jedná se o plochy urbanizované. 

 
 

Dalším bodem předmětu řešení v rámci změny č. 2 ÚPN města Uherský Brod je: 
 upřesnění regulativů územního rozvoje: 
Upřesnění přípustných a nepřípustných činností v jednotlivých plochách.  
1)   Jedná se o úpravu regulativů v plochách pro bydlení, a to rozdělení ploch na čisté 
bydlení a kombinované bydlení.  
 
Upřesnění regulativů pro bydlení v rodinných domech: 
 

LOKALITY  PRO BYTOVOU VÝSTAVBU 
Číslo lokality a její situování 

Regulativ 

Původní Navržený – čisté 
bydlení 

  B5       Uherský Brod – ul. Jabloňová                           B1 B1/c 

  B6       Uherský Brod – ul. Jabloňová                           B1 B1/c 

  B7       Uherský Brod – ul. Na chmelnici                       B1 B1/c 

  B8       Uherský Brod – lok. Pod hvězdárnou               B1 B1/c 

  B9       Uherský Brod – lok. Pod hvězdárnou               B1 B1/c 

B10       Uherský Brod – lok. Pod hvězdárnou               B1 B1/c 

B11       Uherský Brod – lok. Pod hvězdárnou               B1 B1/c 
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B12       Uherský Brod – lok. Pod hvězdárnou               B1 B1/c 

B14       Uherský Brod – ul. Na Láně                              B1 B1/c 

B15       Uherský Brod – ul. Strojařů                               B1 B1/c 

B16       Uherský Brod – Úlehly                                       B1 B1/c 

B17       Uherský Brod – ul. Pod Valy  *)                      B1, B2  B1/c     

B18       Uherský Brod – ul. Maršovská                           B1 B1/c 

B20       Uherský Brod – dostavba sídl. Olšava               B1 B1/c 

B27       Uherský Brod -  jihovýchodně lok. Úlehly           B1 B1/c 

B29       Uh.Brod +Těšov -  vých. sídl. Pod Vinohrady     B1 B1/c 

B30       Těšov -  humna v západ.části obce                    B1 B1/c 

B31       Těšov -  humna v západ.části obce                    B1 B1/c 

B32       Těšov -  humna v západ.části obce                    B1 B1/c 

B35       Újezdec -  ul. Vinohradnická                               B1 B1/c 

B37       Újezdec -  pod hřbitovem                                    B1 B1/c 

B39       Újezdec – nad školou                                         B1 B1/c 

B40       Uherský Brod – lokalita Chmelnice                     B1 B1/c 

B42       Uherský Brod - lokalita pod Úlehlama                B1 B1/c 

B43       Uherský Brod – sídl.Pod vinohrady,u rybníka    B1 B1/c 

 *)  Poznámka: u lokality B17 – pro část plochy zůstává regulativ B2 (tmavší šrafování) 
 

B1/c :  čisté bydlení v rodinných domech 
 Přípustné činnosti: 
  stavby pro bydlení v rodinných domech (v rozsahu dle vyhl. 137/98 Sb.) 
  garáže související s rodinným bydlením 
  dětská hřiště 
 

2)   Upřesnění některých dalších regulativů: 
 
B2 :  bydlení v bytových domech (intenzivní bytová zástavba do max. 8 podl.) 
Přípustné činnosti:  -   doplňují se o 
 maloobchodní zařízení 
 
O :  plochy občanské vybavenosti (bez kombinace 
Nepřípustné činnosti:  -   doplňují se o znění: 
 v plochách označených ve schválené ÚPD města O3, O5, O8, O9, O12, O14 nesmí být realizovány 
čerpací stanice pohonných hmot 
 
Vo :  vodní plochy a vodní toky 
Přípustné činnosti:  -   doplňují se o 
 malé vodné elektrárny 
 
OD :  smíšená zóny: plochy občanké vybavenosti + dopravní služby 
Přípustné činnosti:  -   doplňují se o 
 zařízení pro sport 

 
Regulativy, které nejsou v rámci změny č. 2 ÚPN města Uherský Brod upravovány  zůstávají 
v platnosti dle znění ve schválené územně plánovací dokumentaci města Uherský Brod. 

 
5.5.3   Regulace prostorového využití území a regulativy základ. stavebních prvků 

Regulace stavebních prvků není předmětem územně plánovací dokumentace. 

Využití jednotlivých pozemků a určení regulačních prvků plošného a prostorového uspořádání 

stanovuje regulační plán – viz § 11, odst. 1 stavebního zákona.  

 

V rámci řešení ÚPN se pouze doporučuje dodržení následujících požadavků: 

 maximální podlažnost : max. počet nadzemních podlaží objektu, doporučená max. podlažnost : 

  u nízkopodlažní zástavby 2 podlaží (příp. s vestavěným podkrovím) 
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                           u bytové zástavby – max. do  8 podlaží 

                          dostavba (přestavba) v centrální části města: podlažnost v návaznosti na stáv. zástavbu, 

v souladu s regulačním plánem památkové zóny    

 
rekreační zástavba –zahrádkářské areály 
Pouze snadno demontovatelné, lehké objekty chatek budou povolovány : 
-  v lokalitě u nového hřbitova, kde plochy zahrádek zasahují do ochranného pásma hřbitova 
-  v lokalitách erozně ohrožených 
-  v lokalitách ohrozených sesuvem 
 
Stavby pro účely rekreace – chaty, zahradní domky (max. velikost 20 m2) 

 
Jednot.pozemky v rámci zahrádkářských areálů nebudou oplocovány (pro umožnění volného pohy-
bu zvěře v krajině a zachování krajinářských pohledů), přípustná je pouze výsadba „živých plotů“. 

ZÁVĚR: 

 Regulativy základních stavebních prvků by měly být sledovány z hlediska koncepce vlastního 

utváření celého sídla a budou upřesněny v podrobnější územně plánovací dokumentaci. 

 

5.5.4   Zastavovací podmínky a přípustné činnosti v záplavovém území  
 
Do doby realizace úpravy toku Olšavy a dalších protipovodňových opatření (viz popis v kapitole 
„Záplavové území“ – pro výstavbu v záplavovém území resp. pro její povolení jsou stanoveny 
následující podmínky:  
 

Podmínky pro stavby v záplavovém území: 
 
Ke všem stavbám v záplavových oblastech je nutné vyžádat si souhlas vodoprávního úřadu, (dle 
zákona č. 254/2001 Sb. O vodách). Bez tohoto souhlasu nemůže příslušný stavební orgán vydat 
stavební povolení. 

Podniky Povodí Moravy s.p. navrhují příslušným orgánům provedení nutných úprav objektů v 

záplavovém území, případně jejich odstranění k zajištění snazšího odchodu povodní a navrhují, aby 

tam bez náležitého zajištění nebyly ponechány překážky nebo odplavitelné předměty, zejména 

pokácené stromy a keře,  vývraty a skládky dřeva. 

 Vydání souhlasného stanoviska pro stavby v záplavových oblastech  podmiňuje Povodí Moravy 

s.p. zpracováním povodňových plánů obce, který bude řešit varovnou službu pro obyvatele, 

způsob evakuace, opatření k zabránění větších škod na majetku a pokyny pro obyvatele. Za 

zpracování povodňového plánu je zodpovědná obec (město) - není předmětem územně 

plánovací dokumentace. Povodňový plán musí schválit vodoprávní úřad. Majitelé nemovitostí 

v záplavovém území by se měli ve vlastním zájmu seznámit s povodňovým plánem. 
 
Vzhledem k povodňové ochraně jsou navrženy regulativy pro výstavbu objektů následovně: 

  Výška úrovně 1. podlaží  musí  být nad úrovní maximální dosažené hladiny vody Q 100.  

  Při výstavbě používat materiály a konstrukce vhodné pro použití v záplavových oblastech – viz 

další text. 

 
ZÁVĚR:  
 
  Ke všem stavbám v záplavových oblastech je nutné vyžádat si souhlas vodoprávního úřadu, 

(zákon č. 254/2001 Sb. O vodách).  

  V záplavových oblastech je zakázáno: 

       - výstavba škol 
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       - výstavba nemocnic a jiných zdravotních a sociálních zařízení 

       - zřizovat skládky komunál. a průmysl. odpadů a látek škodlivých vodám 

       - volně skladovat odplavitelný materiál 

       -  zřizovat chovy zvířat  

       - zřizovat silážní zařízení 

     Při plánování nové výstavby nesmí stavby bránit plynulému odtoku vod ze zaplaveného území a 

tím zhoršovat odtokové poměry v území. Z toho plyne, že nesmí být stavby v území navrhovány 

do míst soustředěného odtoku vody a příčné stavby bránící odtoku velkých vod. 

 
 

    5.6  PLOCHY ZELENĚ,  KRAJINNÝ  RÁZ  
 
 
5.6.1 Úvod 
Zeleň   tvoří velmi významnou součást životního prostředí. Plochy zeleně – zejména v okolí obcí a 
měst hrají nezastupitelnou roli a zapojují nenásilně urbanizovaný prostor na okolní krajinu. 
Nezastupitelnou roli hraje zejména zeleň lesů , které tvoří „plíce“ krajiny. 
   
V řešeném území je rozsah zemědělské půdy a lesních pozemků následující: 
    zemědělská půda         lesní pozemky                           . 
k.ú. Uherský Brod      1871,1648 ha  =  74,82 %     130,4146 ha  =    5,21 % 
k.ú. Havřice                     796,9615 ha  =  88,71 %         13,4418 ha  =    1,50 % 
k.ú. Maršov                       85,9307 ha  =  38,51 %     109,3328 ha  =  49,00 % 
k.ú. Těšov                     336,1954 ha  =  72,58 %         58,0779 ha  =  12,54 % 
k.ú. Újezdec u Luhačovic     453,4471 ha  =  40,43 %     548,5626 ha  =  48,91 % 
 
Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že větší část řešeného území patří zemědělsky využíva-
nému území (zemědělská půda). Jsou to agrární společenstva, která jsou ekologicky nestabilní. Lesy 
– tvoří pouze místy souvislý masiv, pouze v severní části řešeného území.  

 
5.6.2      Rozdělení zeleně do základních kategorií 
Veřejná zeleň 
Veřejná zeleň je parková zeleň a zeleň na veřejných prostranstvích. Tento druh zeleně je ve městě 
Uherský Brod zastoupen přiměřeně. Tvoří ji zejména dochované parky, parkově upravené plochy, 
vybrané úseky nábřeží, apod. Významnou liniovou zelení je nábřežní zeleň řeky Olšava. Porosty 
musí být na mnoha místech doplněny a obnoveny, navrhujeme vybudování promenády s cyklotu-
ristickou stezkou podél celého vodního toku v průtahu městem.  
 
Zeleň sídlišť (vnitrobloky, sloužící spíše jako rozšířený prostor bydlení) zařazujeme rovněž do 
kategorie veřejné zeleně. Jedná se o menší roztříštěné plochy, které tak nemohou plnit funkce, jež se 
u veřejné sídelní zeleně předpokládají - ekologické, hygienické, rekreační, estetické atd. Menší plochy 
zeleně dále lemují místní komunikace. Dá se  říci, že tyto plochy jsou dobře udržované a v ÚPN města 
je uvažováno s jejích rozšířením. 
 
Vyhrazená zeleň 

Vyhrazená zeleň je zeleň na pozemcích občanského vybavení a 
zeleň, která je součástí areálů firem. Největší podíl této kategorie 
zeleně má zeleň ve sportovním areálu, dále pak plochy zeleně 
v areálech školských zařízení. Do kategorie vyhrazené zeleně je 
zahrnuta i zeleň hřbitovů (z toho hřbitov židovský není t.č. již 
využíván). Tato zeleň je dobře udržována. 
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Významná plocha vyhrazené zeleně jsou tzv. Pivovarská zahrada (viz foto) a zahrada v areálu 
Šmigurovy vily. 
 
Užitková zeleň 
Užitková zeleň zahrnuje plochy zahrad, sadů a záhumenků. Tento druh zeleně tvoří značnou část 
území města. Zahrady a sady převážně navazují na zastavěnou část města a zejména místních částí, 
které si dosud zachovaly venkovský ráz (Těšov, Újezdec, Maršov, ale i Havřice). Plochy této zeleně 
jsou velmi dobře udržovány a ošetřovány. V případě situování na svazích s větším sklonem se 
užitková zeleň stává důležitým protierozním činitelem. Stejně jako zeleň remízků a doprovodné zele-
ně, tvoří tato kategorie zeleně důležitý přechodový prvek mezi urbanizovanou a neurbanizovanou 
krajinou. 
 
Do této kategorie můžeme zařadit i zeleň v zahrádkářských osadách a lokalitách. Tato zeleň má 
funkci jednak užitkovou a jednak rekreační. V řešeném území zabírá poměrně značnou rozlohu a je 
velmi žádanou formou rekreačního využití území. Proto jsou v řešení územního plánu pro tento druh 
výstavby vytipovány další vhodné lokality – viz výkresová část elaborátu ÚPN města. 
 
Krajinná zeleň 
V průběhu uplynulých let byl zaznamenán úbytek krajinné zeleně a to v souvislosti s intenzifikačními 
procesy v zemědělské výrobě. V současné  době k dalším úbytkům zeleně vlivem zemědělství již 
nedochází. Důležitou roli hraje zeleň remízků a náletové zeleně. Tyto porosty se vyznačují přiroze-
nou skladbou dřevin a porostů a jsou ekologicky velmi významnými prvky, které dotvářejí základní 
ekologickou kostru, umožňují život celé řadě rostlinných i živočišných druhů a jejich migraci, která byla 
následkem scelování pozemků a chemizace zemědělství značně  narušena. 
 
Břehové a doprovodné porosty vodních toků a vodních ploch jsou významnými krajinotvornými a 
ekologicky stabilizujícími prvky. Doprovodná zeleň komunikací hraje v krajině také význam. Podél 
silnic je tato zeleň tvořena převážně ovocnými stromy, často přestárlými, někde zcela chybí. V návrho-
vém období by měly být všechny součásti krajinné zeleně zachovány a navíc rozšířeny a posíleny. 
 
Město Uherský Brod leží v intenzívně zemědělsky obdělávané krajině. Podíl zalesněných ploch je 
vcelku malý. Na katastrálním území Uherský Brod jde prakticky jen o dvě zalesněné lokality v severní 
části Chrástka a Hůrka a o lokalitu Králov v jižní části. V katastrálním území Havřice je jen malý 
výběžek lesního porostu (Obora), přičemž celý tento lesní masiv je na katastru sousední obce 
Drslavice. Na území Těšova je zalesněna severní část (kopec Loučka). Výraznější podíl lesních ploch 
tvořící asi polovinu plochy celého území je na katastru obce Újezdec u Luhačovic a to v jeho severní a 
východní části. Nejmenší rozlohu katastrálního území má Maršov, ale i v tomto případě dosahuje podíl 
souvislých lesních porostů téměř poloviny rozlohy celého katastru (viz tabulka v úvodu kapitoly). 
 
Poznámka: Srovnání rozsahu zemědělské.půdy a lesních pozemků v řešených k.ú. – viz tabulka v úvodu kapitoly. 
Zdroj:          Údaje jsou převzaty z „Výpisu úhrnných hodnot z katastrů obcí“ pořízených Katastrálním úřadem ke dni 20.02.2001. 

 
Podíl lesních ploch z celkové výměry řešeného území je celkem nízká (16,51 %), není však extrémní. 
Znamená ovšem, že je třeba věnovat ochraně a údržbě krajinné zeleně velkou pozornost (např. 
revitalizaci doprovodné zeleně podél vodních toků, doplnění kostry ekologické stability do fungujícího 
systému ÚSES, doplnění interakčních prvků). Stejně tak je třeba chránit plochy městské zeleně uvnitř 
zastavěného území a soustavně je doplňovat v souladu se zpracovaným Generelem zeleně města.  
 
Zvláštní plochy zeleně - chráněná území přírody 
V řešeném území není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území přírody. Při hospodářské i 
jakékoliv jiné činnosti v krajině je třeba ale brát zřetel na lokality, které mají relativně přirozený 
charakter a lze je charakterizovat jako „významné krajinné prvky“. Jsou přirozeně také součástí kostry 
ekologické stability. V grafické části dokumentace jsou tyto lokality vyznačeny. 
 
Mokřad u Slováckých strojíren (k.ú. Uherský Brod) – celková výměra 1,4789 ha, jedná se o  mokřad 

s charakteristickými porosty orobinců a ostřic, hnízdiště ptáků, hojný výskyt obojživelníků  
registrovaný (vyhlášený) VKP. 

Záhumenice (k.ú. Maršov) – celková výměra 2,8599 ha. Lokalita je jedním z posledních fragmen-tů 
opuštěných sadů s výskytem starých, geograficky původních dřevin se zbytky teplých louček 
s lokálními prameništi, která umožňuje nerušený výskyt širokého spektra volně žijících živočichů a 
rostlin  registrovaný (vyhlášený) VKP. 
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Havřická cihelna (k.ú. Havřice) - celková výměra 9,7550 ha – jedná se o část dobývacího prostoru na 
těžbu cihlářské hlíny, kde byla těžba pozastavena. Větší část území je zaplavena vodou. Jezírko 
s přilehlými plochami, které jsou zčásti porostlé křovinami a stromy, je významným biotopem 
ptáků, vč.druhů zvláště chráněných ve smyslu vyhl.č.395/1992 Sb.  registrovaný (vyhlášený) 
VKP. 

Kříby (k.ú. Újezdec u Luhačovic) – teplomilná louka se západní až jihozápadní expozicí od severu a 
východu chráněná lesem. Významná lokalita ohrožených rostlin (astra chlumni)  území 
navržené na vyhlášení VKP. 

Údolí Bánovského potoka (k.ú. Těšov - k.ú. Šumice) – meandrovitý tok potoka s porosty, hnízdiště 
ptáků, obojživelníci  území navržené na vyhlášení VKP. 

 
Škrlovecký rybník (k.ú. Uherský Brod) - celková výměra 1,2429 ha – vodní plocha a břehy horního 

rybníka a část vodního toku bývalého mlýnského náhonu. Vodní plocha rybníka, částečně zarostlá 
vodními rostlinami, býv.mlýnský náhon i s přiléhajícími plochami, které jsou zčásti porostlé 
křovinami a stromy – jsou významným biotopem ptáků a obojživelníků, vč.druhů zvláště 
chráněných ve smyslu vyhl.č.395/1992 Sb.  registrovaný (vyhlášený) VKP. 

 -   Staré rameno Olšavy  (k.ú. Újezdec u Luhačovic)  území navržené na vyhlášení VKP. 
Vlčnovské cesty (k.ú. Uherský Brod) - celková výměra 1,0068 ha – bývalá silnice. Plocha je 

zatravněná, na okrajích jsou ovocné dřeviny – zbytky aleje. Lokalita má charakter remízu, význam 
je ve zvýšení retenční schopnosti a biodiverzity v lokalitě intenzivně zemědělsky využívané, 
omezení vodní i větrné eroze půdy a je významným biotopem volně žijících živočichů, vč.druhů 
zvláště chráněných ve smyslu vyhl.č.395/1992 Sb.  registrovaný (vyhlášený) VKP. 

 
5.6.3    Krajinný ráz a obytnost území  

Z hlediska přírodních vlastností, od nichž se odvíjí  i  typ krajinného rázu, lze území rozčlenit  do 
sedmi oblastí. Z hlediska krajinotvorných způsobů jejich využívání je třeba tyto jednotky dále rozčlenit, 
takže v řešeném území existuje 10 typů krajinného rázu. Jsou to: 

I.     Černá hora 

II.     Nivnické údolí 

III.     Šumické pole 

IV.     Králov 

V.     Niva Olšavy a přítoků 

VI.     Goliáška 

VI.a. - zalesněná  

VI.b. - odlesněná  

VII.     Brodské  svahy a temena 

VII.a. - zalesněná část  

VII.b. - odlesněné části  

VII.c. - Maršov -  

  Popis a rozbor krajinného rázu  viz textová část konceptu UPN města Uherský Brod 
 
5.6.4    Zeleň v zastavěném území města 
Plochy zeleně ve městě můžeme členit na: 
 plochy městské zeleně se základní funkcí (v poloze stabilních a nestabilních ploch); 

 plochy městské zeleně v doplňkové funkci (v poloze stabilních a nestabilních ploch), což jsou 

plochy, kde jsou v hlavní funkci stavby, ale zeleň zde ovlivňuje významné doplňkové funkce. 
 
V řešení územního plánu města Uherský Brod jsou plochy stávající veřejné zeleně respektovány a 
v návaznosti na ně jsou navrženy některé plochy nové. Jako nejzávažnější úkol pokládáme revitalizaci 
vodního toku Olšava v průtoku městem. Je nutná výsadba vzrostlé zeleně v místech kde chybí. Dále 
je navržena výstavba pěší a cyklistické stezky, která bude tvořit promenádu přes celou zastavěnou 
část města, od východu na západ. V rámci výstavby nových obytných zón je nutné dbát na výsadbu 



58 

 

pásů veřejné zeleně kolem obslužných komunikací a na realizaci odpočinkových ploch zeleně, 
doplněných o drobná hřiště pro děti a mládež. 
 
 

     5.7  PLOCHY LESNÍCH POZEMKŮ 

 

5.7.1    Základní údaje 

Katastrální území Lesní pozemky v ha Celková výměra k.ú. v ha Lesnatost k.ú. v % 

Uherský Brod 130,4146 2500,9815 5,21 

Havřice 13,4418 898,4050 1,50 

Maršov 109,3328 223,1255 49,00 

Těšov 58,0779 463,1825 12,54 

Újezdec 548,5626 1121,4658 48,91 

Celé řešené území 859,8297 ha 5207,1603 ha 16,51 % 

Podle výše uvedené tabulky - lesní pozemky zabírají z celkové rozlohy řešeného území (která činí 

5207,1603 ha) 548,8297 ha, tj. - cca 16,5 %. Z rozlohy lesních pozemků je 294 ha (34,2%) ve 

vlastnictví města. Většinu rozlohy lesních pozemků vlastní Lesy ČR, s.p., Lesní správa Luhačovice. 

V souladu s § 9 lesního zákona jsou v řešeném území pouze lesy hospodářské, nenachází se zde 

kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. Těžba dřeva a režim v lesích je prováděn 

v souladu s Lesními hospodářskými plány, které jsou schváleny Ministerstvem zemědělství ČR, 

oblastní pracoviště Olomouc. 

V řešeném území se nachází většinou lesy listnaté, pouze místy jsou lesy smíšené (místy je osázen 

smrk).  Věková skladba lesů je od 0 -110 let. 

V návrhovém období musí  být všechny součástí krajinné zeleně zachovány a posíleny. Je zcela 

nepřípustné provádět jejich likvidaci a narušování, mimo odborně zdůvodnitelné zásahy. Hospodaření 

v lesích musí být v souladu se schváleným Lesním hospodářským plánem (který schvaluje 

Ministerstvo zemědělství ČR, oblast.pracoviště Olomouc). Veškerá činnost na lesních pozemcích 

musí být v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon). V souladu s uvedenými předpisy je řešen územní plán města. 

5.7.2   Zábor lesních pozemků 

Územně plánovací dokumentace respektuje lesní pozemky, nedochází k záboru lesních pozemků. 

5.7.3   Požadavky na zalesnění 

V průběhu zpracování ÚPD města Uherský Brod nebyl vznesen požadavek na zalesnění, a to ze 

strany vlastníků lesní půdy či zemědělské půdy. V řešeném území je ovšem řada pozemků, které jsou 

vyhodnoceny jako plochy půdy katastrofálně ohrožené vodní erozí, kde je jako opatření nezbytné 

zalesnění, resp. alespoň zatravnění. Na některých plochách této kategorie je navrženo zalesnění – 

jedná se zejména o k.ú. Maršov (viz zákres v elaborátu ÚPN města). Podrobné vyhodnocení těchto 

ploch– viz text. část „Vyhodnocení záboru ZPF a lesních pozemků“. 

5.7.4    Rekreace a lesní pozemky 

V řešeném území se nachází řada objektů rekreačního účelu, a to v rozsahu: 

426 objektů individuální rekreace  

Vzhledem k trvajícími zájmu o tento typ zástavby jsou v řeš. území navrženy nové rozvojové plochy 

pro výstavbu rekreačních objektů, ovšem tak, aby žádným způsobem nebyly narušeny lesní pozemky.  
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5.7.5    Ochranné pásmo lesa 

Ochranné pásmo lesů je podle zákona stanoveno na 50 m od hranice lesa. Toto pásmo bude v nové 

zástavbě dodrženo a respektováno.  

 

    6.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, OCHRANNÁ PÁSMA, ZÁPLAVOVÉ 
ÚZEMÍ  

 

6.1   Limity území  
 
V řešení územního plánu jsou respektována ochranná pásma v souladu s příslušnými zákony a 
vyhláškami - následovně: 

  ochrana památek a kulturních hodnot: zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů 

   ochrana přírodních hodnot:  zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

Respektovat ochranu přírody a krajiny - podle zákona č. 114/92 Sb. Bude respektován přírodní 

charakter krajiny. Bude respektován návrh řešení územního systému ekologické stability 

(ÚSES), jako opatření ve veřejném zájmu. Musí být respektovány všechny významné krajinné 

prvky (vymezené podle zákona č. 114/1992 Sb., §3). Na daná území se vztahuje legislativní 

ochrana ekologicky významných prvků krajiny podle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny. 

  ochranné pásmo lesa: 50 m od hranice lesa (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplně-
ní některých zákonů (lesní zákon) 

  ochrana nerostných surovin (využitelných přírodních zdrojů) dle zák.č.44/1988 Sb. o ochraně a 

využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
     Jedná se o: výhradní ložisko cihlářské suroviny Havřice, evid.č. ložiska 051 000.  

Toto území je nutné v souladu s ust. §13 výše citovaného zákona považovat za území se zvlášt-
ními podmínkami geologické stavby. Podle ustanovení Horního zákona musí být již v etapě zpraco-
vání ÚPD zajištěna ochrana prostoru ložiska. 

 

   ochrana podzemních a povrchových vod 

provozní pásmo pro údržbu vodních toků - podle vodního zákona 

     -   6 m od břehové hrany (pro nutnou údržbu)                    

   - 15 m od břehové hrany situování pevných staveb a pro revitalizační opatření – navrhovaný limit 

      Ochranná pásma vodních zdrojů – v rozsahu jejich vyhlášení 

    ochrana zemědělského půdního fondu  

     Zábor zemědělského půdního fondu je v ÚPD posouzen podle zákona č. 334/1992 Sb., úplné 

znění zák.č. 231/1999 Sb. o ochraně půdního fondu  

   zvláštní zájmy – obrana státu  

      V řešeném území nejsou vyhlášené žádné spec.opatření tohoto druhu. 

  silniční ochranná pásma a rozhledové trojúhelníky: 

Dle zákonač. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích“ (ve znění pozdějších předpisů), dle § 30 

odst. 2 písm.c) je ochranné pásmo následující:  

 silnice I. tř. , místní komunikace I.tř. : 50 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízd. pásu  

 silnice II.tř., III.tř. a místní komunikace: 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízd. 

pásu  
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Rozhledové trojúhelníky se mimo zastavěné území stanovují s délkou 100 m u komunikace 
označené podle zvláštních přepisů jako komunikace hlavní a 55 m u komunikace označené jako 
vedlejší. V zastavěném území jsou rozhledové trojúhelníky stanoveny podle ČSN 73 6102. 

  ochranné pásmo železnice: podle zák. č. 35/2001 Sb. o drahách je ochranné pásmo následující: 

železnice: ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy následovně: 

u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 
m od hranic obvodu dráhy 

u vlečky 30 m od osy krajní koleje 

u specielní dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy 

pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny se 
ochranné pásmo nezřizuje 

 Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů: stanoví Zákon o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích č. 458/2000. 

      Ochranné pásmo je dle tohoto zákona souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 

zařízení vymezený svislými  rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. 

Ochranná pásma činí : 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn 
v zastavěném území obce 1m na obě strany od půdorysu 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4m na obě strany od půdorysu 

c) u technologických objektů  4 m na všechny strany od půdorysu 

      Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií 

plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Bezpečnostním pásmem se pro 

účely zákonu rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení 

měřeno kolmo na jeho obrys. 

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či 

právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení. 

 Vysokotlaké plynovody:            do DN 100        15 m                nad DN 250                                 40 m 

                                                       do DN 250       20 m               regulační stanice vysokotlaké      10 m 

 Velmi vysokotlaké plynovody:   do  DN 300     100 m 

                                                       do  DN 500      150 m 

                                                      nad DN 500     200 m 

 

   Ochranná pásma elektro-energetických zařízení: 
Při řešení výstavby a realizaci veškerých záměrů v obci bude nutné mimo jiné přihlédnout k 
ochranným pásmům elektro-energetických zařízení. Tato musí odpovídat Zákonu č. 458/2000 
Sb. , kde § 46 stanovuje:  ( zákon 222/1994 Sb. je zrušen ). 

 
1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto 

zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně život, zdraví a majetku osob. 
2)  Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny 

elektřiny a vedení měřící, ochranné, řídící,zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
3)  Ochranné pásmo nadzemního venkovní je souvislý prostor vymezený  svislými rovinami vedenými 

po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti  měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany  : 

     a)  u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně  
           1.  pro vodiče bez izolace                                                                        7 m 
           2.  pro vodiče s izolací základní                                                               2 m 
           3.  pro závěsná kabelová vedení                                                             1 m 
                                                               

 b)  u napětí nad   35 kV do 110 kV včetně                                                12 m 
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 c)  u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně                                                15 m 
 d)  u napětí nad 220kV do 400 kV včetně                                                 20 m 
 e)  u napětí nad 400 kV                                                                           30 m 
 f)   u závěsného kabelového vedení  110 kV                                              2 m 
 g)  u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence                           1 m 

 
 4)  V lesních pruzích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distri-

buční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů 
podpěrných bodů nadzemního vedení. Vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni 
jim tuto činnost umožnit. 

5)   Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 
techniky činí 1 m, nad 3 kV  po obou stranách krajního kabelu 

6)  Ochranné pásmo elektr.stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti  
       a)   u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším  než  52 kV  
             20 m  od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 
       b)  u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí                                                                                 7 m 

              c)   u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV  a menším 
než 52 kV na úroveň nízkého napětí                                                           2 m      

       d)  u vestavěných elektrických stanic                                                                1 m od obestavění 
7)   Ochranné pásmo výrobny elektřiny od oplocení                                                 20 m 
8)   V ochranných pásmech  je zakázáno : 
       a)  bez souhlasu vlastníka zřizovat a uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
       b)  provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
       c)  provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví  či majetek osob 
       d)  provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k těmto zařízením 
9)  V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst 

porosty nad výšku  3 m.  
10)  V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení 

mechanizmy o celkové hmotnosti  nad  6t. 
11)  Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo 

bezpečnosti osob, může provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuč-
ní soustavy udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Souhlas není součástí 
stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. 

12)  Fyzické či právnické osoby zřizující zařízení napájená stejnosměrným proudem v bezprostřední 
blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících podzemní vedení 
jsou povinny tyto skutečnosti oznámit provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému 
provozovateli distribuční soustavy a provést opatření k jejich omezení. 

§98 
4  Ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle dosavadních právních před-

pisů se nemění po nabytí účinnosti tohoto zákona. Výjimky z ustanovení o ochranných pásmech 
udělené podle dosavadních právních předpisů zůstávají zachovány i po dni účinnosti tohoto 
zákona. 

Pro informace:    Ochranná pásma dle zákona č.79/57 Sb. a vl.nařízení č.80/57 Sb. jsou: 
          a) u venk. vedení VN 22 kV                    - 10 m od krajního vodiče 
          b) u venk. vedení VVN 110 kV                - 15 m od krajního vodiče 
          c) od okraje trafostanic                            - 30 m od krajního vodiče 
          d) od podzemních vedení                        -   1 m na každou stranu 

 

 Ochranná pásma slaboproudých zařízení: dle zákona č.110/1964 Sb. ve znění zákona č. 
150/1992 Sb. a zák. č.253/1994 Sb. – o telekomunikacích - ochranná pásma slaboproudých 
zařízení. 

Při další výstavbě ve městě nutno respektovat stávající trasy dálkových kabelů a jejich ochranná 
pásma. V případě záměru výstavby v prostoru trasy dálkových kabelů nutno projednat možnost 
překládky dálkových kabelů s SPT TELECOM, Přenosová technika. 



62 

 

  Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok :  jsou stanoveny podle zákona č. 

274/ 2001 Sb. následovně: 
1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují 

ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok ( dále jen ochranná pásma) 
2)  Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední  blízkosti vodovodních řádů a kanalizačních  

stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.  
3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností  od vnějšího líce potrubí nebo kanalizační 

stoky  na každou stranu: 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5m 
u vodovodních  řadů a kanalizačních stok nad průměr 500,  2,5m  

4)  Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech  
vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řeše-
ní při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-
bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob. 

5)  V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze  
     -  provádět  zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět 

činnosti, které omezují přístup  k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce  nebo které by 
mohly  ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování 

     -   vysazovat trvalé porosty  
     -   provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu 
     -  provádět terénní úpravy jen  s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, 

popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst.2 zákona 
274/2001 

6)  Nezíská-li osoba, která hodlá provádět činnosti uvedené v odstavci 5, souhlas podle odstavce 5, 
může požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem. Vodoprávní úřad může v těchto 
případech tyto činnosti v ochranném pásmu povolit a současně stanovit pro jejich provedení. 

7)  Při porušení povinnosti stanovené v odstavci 5 nařídí obnovit předešlý stav příslušný vodoprávní 
úřad u činnosti uvedené pod písmenem b) a příslušný úřad podle zvláštních právních předpisů  u 
činností uvedených pod písmeny a),c),d). 

8) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavře-
né podle § 8 odst.2, je povinen na žádost poskytnout informaci žadateli o možném střetu jeho 
záměru s ochranným pásmem vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a další údaje podle 
zvláštního zákona. Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných 
staveb v ochranném pásmu je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj 
náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního 
řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce 
smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě 
provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.  

Poznámka:  Ochranná pásma vodovodních řadů nejsou zakreslena vzhledem k měřítku situace. 
 
Ochranná pásmo ČOV není vyhlášeno. V řešení ÚPD je navrženo ochranné pásmo v rozsahu 300 m 
od hranice pozemku ČOV. 

 

6.2     Limity využití území – rozdělení do kategorií: 

Vstupní limity 
 V řešení ÚPN města Uherský Brod jsou respektovány všechny vstupní limity plynoucí z právních 

předpisů a  norem. 
 

Výstupní limity 

Jedná se o funkční využití území, řešení dopravního, technického a občanského vybavení a vymezení 

územního systému ekologické stability – viz regulativy územního rozvoje. V řešení územního plánu 

jsou navrženy ochranná pásma u ČOV, zemědělských areálů, výrobních areálů a hranice 

záplavového území Q100 dle výkresové části územního plánu města. 
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6.3  Ochranná pásma  

   ochranné pásma provozů a zařízení  
 
V řešeném území nejsou vyhlášená ochranná pásma ani kolem zemědělských farem a areálů ani 
kolem městské ČOV. 
Ochranná pásma zemědělských areálů jsou vypracována (zpracoval Ing. Jurčík, Prodos s.r.o. 
Uherský Brod), nebyla ale vyhlášena. Tento návrh ochranných pásem je do řešení územního plánu na 
základě požadavku pořizovatele převzat, zákres – viz výkresová část elaborátu ÚPN města.  
 
Další ochranná pásma :                       průmyslové závody a areály       -   50 m od oplocení 
      ČOV                    -   300 m od objektů 
      hřbitovy      -  100 m od oplocení   

 Ochranné pásmo hřbitova je stanoveno podle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých 

zákonů, který nabyl platnost 1.1.2002). V tomto pásmu nebudou povolovány stavby, jejich změny nebo 
činnosti, které by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost. 

 
Hygienické poměry ve městě jsou vcelku dobré, měření znečištění ovzduší a vodních toků nebylo 
provedeno. V zimním  období je ovzduší částečně znečišťováno emisemi z vytápění lokálními topidly. 

 

6.4    ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ  

Řeka Olšava  

 Popis současného stavu je podrobně popsán v textové části elaborátu „Koncept ÚPN města 

Uherský Brod“. 
Podle hydrologických údajů z r.1996 je stoletá voda v Olšavě  v Uherském Brodě 225 m3s-1, tedy vyšší 
než původní Q100, na kterou byla provedena úprava koryta.Z uvedených důvodů je patrné, že při 
průtocích vyšších než 200 m3s-1  dochází k vybřežení vody z Olšavy.    

Povodí Moravy, s.p. Brno vypracovalo na základě objednávky Města Uherský Brod v dubnu 2002 
elaborát „Stanovení záplavového území Olšavy na katastrálním území města Uherský Brod“. 
Výpočet průběhu hladin byl proveden výpočtem nerovnoměrného, neustáleného proudění pomocí 
programu MIKE 11. Zaměření příčných profilů bylo provedeno útvarem Geodézie Povodí Moravy s.p. 
Hydrologické údaje byly poskytnuty ČHMÚ Brno v roce 2001: 
 
 
N - leté průtoky ( QN ) v m3/s 

Název vodního toku 1 2 5 10 20 50 100 let 

Olšava 51,0 71,5 102,0 127,0 155,0 193,5 225,00 

Model byl kalibrován na hodnoty měrné křivky průtoku limnigrafické stanice Uherský Brod dle údajů  
ČHMÚ. Drsnost dna musela být  touto kalibrací zvýšena až na hodnotu  n=0,044, tak, aby bylo dosa-
ženo shody vypočítaných a měřených hodnot. Pro porovnání výsledků s kolaudačním stavem bylo pro 
dno upravené Olšavy uvažováno s drsností dna n=0,03. Tzn., že na mnoha úsecích, které jsou 
považovány podle kolaudačních stavů za kapacitní to nemusí být pravda, jak ukázal i tento výpočet   

Při porovnání takto vypočtené zátopy na Q100 s „územím ohroženým zátopou“, které bylo 
určeno Povodňovým plánem  Uherského  Brodu  jsou obě  zátopy téměř totožné. 

Dle elaborátu „Stanovení záplavového území Olšavy na kú města Uh.Brod“ nevyhoví v řešeném 
území silniční mostní objekty křížící vodní tok Olšavy z hlediska hladiny stoleté vody stanovené 
vzhledem k stávajícímu tvaru koryta Olšavy. Jediný mostní objekt,který vyhovuje stanovené hladině 
stoleté vody je silniční most na ulici Šumická (silnice III/49030). Bude muset být provedena úprava 
mostních objektů tak, aby vyhověly z hlediska protipovodňové ochrany území. 

 

Ostatní toky 

Na ostatních tocích na území Uherského Brodu nejsou zátopová území stanovena nevyskytují. 
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Záplavové území 

Záplavové území na řece Olšavě není vyhlášeno vodoprávním úřadem.  

V územním plánu města Uherský Brod je navrženo Q100 podle následujícího podkladu: „Stanovení 
záplavového území Olšavy na k.ú. Uherský Brod – studie“ (Povodí Moravy, s.p. Brno, Ing. Gimun, 
04/2002). 

Úseky koryta Olšavy, které  byly doposud  uvažovány jako  kapacitní pro průtok Q100 a mají ve skuteč-
nosti kapacitu pouze  Q10 až Q20 ,  je nutné  s ohledem  na velikost města a důležitost  průmyslových 
podniků, které se v záplavě vyskytují, zkapacitnit na Q100,  respektive vybudovat  retenční objekty  v ú-
dolí Olšavy nad Uherským Brodem pro transformaci povodňového průtoku. V řešení návrhu ÚPD jsou 
navrženy plochy pro retenční objekty na Luhačovickém potoku a na Olšavě (východní část řešeného 
území – nad městem). 
Ke všem stavbám v záplavových územích je nutné vyžádat si souhlas vodoprávním úřadem, 
(zákon č. 242/2001 Sb. O vodách).  Podmínky pro výstavbu v záplavovém území – viz kapitola 
„Regulativy využití území“. 
 
 
Změna č. 1  
Výstupním limitem změny č.1 ÚPN města Uherský Brod je nová hranice zastavitelného území (u 
lokality č. 2), funkční využití řešených ploch, řešení dopravní a technické infrastruktury. 

Záplavové území 

Záplavové území na řece Olšavě bylo vyhlášeno vodoprávním úřadem dne 28.7.2004.  
 
Lokalita č. 3 (ul. Vlčnovská – u pily)  řešená změnou č.1 ÚPN města Uherský Brod  se nachází  ve 
vyhlášeném záplavovém území. Ke všem stavbám v záplavových územích je nutné vyžádat si 
souhlas vodoprávního úřadu, (zákon č. 242/2001 Sb. O vodách). Podmínky pro výstavbu v zápla-
vovém území jsou uvedeny ve  schválené ÚPD. 

 

Lokality  č. 1 a 2 jsou situovány mimo záplavové území. 

 
 
Změna č. 2 
Výstupním limitem změny č.2 ÚPN města Uherský Brod je nová hranice zastavitelného území (u 
lokality č. 3), funkční využití řešených ploch, řešení dopravní a technické infrastruktury. 

Záplavové území 

Záplavové území na řece Olšavě bylo vyhlášeno vodoprávním úřadem dne 28.7.2004.  

 

  Žádná lokalita, která je řešena změnou č.2 ÚPN města Uherský Brod  se nenachází  ve 

vyhlášeném záplavovém území.  
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7. CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVI-
TELNÉHO ÚZEMÍ,  ETAPIZACE  VÝSTAVBY 

 

7.1   Vybrané plochy zastavitelného území a etapizace  

Jako vybrané plochy zastavitelného území můžeme označit plochy s rozlohou větší než 0,5 ha. 

HAVŘICE 

 

Plochy pro bydlení 

B1 lokalita východně sportovního hřiště   – rozloha 0,699 ha  

Lokalita navazuje na stávající bytovou zástavbu RD a na sportovní hřiště. Plocha je navržena pro výstavbu na 
jihozápadně orientovaném svahu, je řešena i v dosud platné ÚPD. 

 Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: prodloužení obslužné místní komunikace v lokalitě (slouží i pro lokalitu B2) 

  3. etapa: výstavba rodinných domů 

B2  lokalita východně sportovního hřiště – rozloha 1,475 ha     

Lokalita částečně navazuje na stávající bytovou zástavbu RD, situování na příznivě jihozápadně orientovaném 
svahu  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužné komunikace – viz lok. B1 

  3.etapa: výstavba rodinných domů 

B3 zahrady – východní okraj. část stáv. zástavby– rozloha 1,950 ha     

Lokalita situovaná do zahrad a humen stávajících RD. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužné místní komunikací  

  3.etapa: výstavba rodinných domů 

B4 zahrady – východní část stáv. zástavby– rozloha 0,972 ha  

Lokalita situovaná do zahrad a humen stávajících RD. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužné místní komunikací  

  3.etapa: výstavba rodinných domů 

Plochy pro občanskou vybavenost 

O1 U cihelny    – rozloha 0,998 ha  

Lokalita navazuje na stávající areál cihelny, přiléhá k obchvatu silnice I/50, dopravně na tuto silnici napojena 
obslužnou komunikací.  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2.etapa: výstavba zařízení obč. vybavenosti 

O2 U motorestu    – rozloha 0,770 ha  

Lokalita navazuje na stávající motorest, přiléhá k obchvatu silnice I/50 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

   2.etapa: výstavba zařízení obč. vybavenosti 

OD1 Smíšená zástavba (obč.vybavenost + dopravní služby)   – rozloha 1,900 ha  

Lokalita navazuje jihovýchodně na stávající motorest, přiléhá k obchvatu silnice I/50. 
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Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

   2.etapa: výstavba zařízení obč. vybavenosti resp. zařízení dopravních služeb 

Plochy pro dopravu 

D1 plocha pro dopravní zařízení – u Olšavy,   rozloha 1,514 ha  

Plocha situována mezi plochou OD1 a řekou Olšavou, určená pro výstavbu zařízení dopravních služeb (garáže, 
parkoviště apod.) 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných nových inž.sítí (   

  2. etapa: výstavba obslužné komunikací  

  3.etapa: výstavba zařízení dopravních služeb 

 

UHERSKÝ BROD 

 

Plochy pro bydlení 

B5, B6  ul. Jabloňová  –  rozloha 2,595 ha +  2,887 ha a  

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů – atraktivní poloha na jižně a jihovýchodně orientovaném svahu, 
náročná na architektonicko-urbanistické řešení (dálkové pohledy, panorama). Lokalita by měla být řešena 
regulačním plánem !  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů 

B7 ul. Na Chmelnici  –  rozloha 4,565 ha  

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů – atraktivní poloha na jihozápadně orientovaném svahu, náročná na 
architektonicko-urbanistické řešení (dálkové pohledy, panorama). Lokalita by měla být řešena regulač. plánem!  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů 

B8 lokalita Pod hvězdárnou  –  rozloha 3,017 ha  

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů –poloha na jihozápadně orientovaném svahu, náročná na 
architektonicko-urbanistické řešení (dálkové pohledy, panorama). Lokalita musí být řešena regulačním plánem, 
resp. urbanistickou studií  společně s lokalitou B9, B10, B11, B12, B13. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů 

B9 lokalita Pod hvězdárnou  –  rozloha 2,348 ha  

Platí ddto jako pro B8. 

B10 lokalita Pod hvězdárnou  –  rozloha 2,158 ha  

Platí ddto jako pro B8. 

B11 lokalita Pod hvězdárnou  –  rozloha 2,908 ha  

Platí ddto jako pro B8. 

B12 lokalita Pod hvězdárnou  –  rozloha 2,891 ha  

Platí ddto jako pro B8. 

 

B14 ul. Na Láně  –  rozloha 0,756  ha  

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů situována do zahrad stáv. rod. zástavby.  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 



67 

 

  2.etapa: výstavba rodinných domů 

B15 ul. Strojařů  –  rozloha 0,619  ha  

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů situována uvnitř stáv. zástavby výrobní a bytové.  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2.etapa: výstavba rodinných domů 

B16 Úlehly  –  rozloha 6,199  ha  

Nová lokalita rodinných domů – v současné době již rozestavěná - podle zastavovací studie.   

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť - realizuje se 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě - realizuje se 

  3.etapa: výstavba rodinných domů - realizuje se 

B17 Ul. Pod Valy  –  rozloha 1,366  ha  

Nová lokalita bytových domů situovaná v návaznosti na stáv. bytové domy. Nutná zastavovací studie.  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů  

B18 ul. Maršovská  –  rozloha 0,650  ha  

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů situována uvnitř stáv. bytové zástavby.  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2.etapa: výstavba rodinných domů 

B20 Dostavba sídl. Olšava –  rozloha 0,861 ha  

Nová lokalita pro bytovou výstavbu podle změny č. 14 ÚPN SÚ Uh.Brod (předřešená urbanistickou studií) 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2.etapa: výstavba bytových domů 

B21 Dostavba sídl. Olšava –  rozloha 1,198 ha  

Platí dtto jako pro B20 

B23 Dostavba sídl. Olšava –  rozloha 0,531 ha  

Platí dtto jako pro B20 

B24 Dostavba sídl. Olšava –  rozloha 0,572 ha  

Platí dtto jako pro B20 

B26 ul. Rolnická –  rozloha 0,600 ha  

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů situována uvnitř stáv. bytové zástavby.  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2.etapa: výstavba rodinných domů 

B27 JV lokality Úlehly –  rozloha 3,527  ha  

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů situována uvnitř stáv. bytové zástavby.  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2.etapa: výstavba rodinných domů 

B26 ul. Rolnická –  rozloha 0,600 ha  

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů situována na jižní svah nad stáv. zástavbu RD. Lokalita by měla být 
řešena zastavovací a urbanistickou studií společně s lok. č. B29, B30, B31 a B32 (viz k.ú. Těšov). 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů  
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B29 východně od sídl. Pod Vinohrady –  rozloha 1,055 ha  

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů situována do zahrad (na jižní svah) nad stáv. zástavbu RD. Lokalita je 
částečně na k.ú.Těšov. Lokalita by měla být řešena zastavovací a urbanistickou studií společně s lok. č. B26, 
B30, B31 a B32 (viz k.ú. Těšov). 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů  

B40 Lokalita Chmelnice –  rozloha 3,002 ha  

Nová lokalita pro výstavbu rodinných domů situována ve vazbě na lok. č. B5 a B6. Celá lokalita by měla být 
řešena regulačním plánem !  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů  

Plochy pro občanskou vybavenost 

O3 Pivovarská louka    – rozloha 2,838 ha  

Lokalita navazuje na stávající areál pivovaru, přiléhá k trase silnice II/490, dopravně na tuto silnici napojena 
obslužnou komunikací. Vzhledem k atraktivnosti umístění musí být zpracována architektonicko-urbanistická 
studie. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2.etapa: výstavba zařízení obč. vybavenosti vč. komunikačního napojení 

O4 Sídliště Olšava    – rozloha 1,180 ha  

Nová lokalita pro občan.vybavenost,, přiléhá k obchvatu silnice I/50 - podle změny č. 14 ÚPN SÚ Uh.Brod 
(předřešená urbanistickou studií) 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

   2.etapa: výstavba zařízení obč. vybavenosti 

O7 U nového hřbitova    – rozloha 1,980 ha  

Lokalita pro rozšíření hřbitova.  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě vč. parkování 

  3.etapa: výstavba vlastního zařízení obč. vybavenosti  

O16 Pod starým hřbitovem    – rozloha 1,190 ha  

Lokalita navazující na areál starého hřbitova, vhodná pro centrální městskou zástavbu.  Lokalita by měla být 
řešena regulačním plánem resp. architektonicko-urbanistickou studií. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě vč. parkování 

  3.etapa: výstavba vlastního zařízení obč. vybavenosti  

OP1 smíšená zóna (obč. vybavenost + drobné podnikání a služby)    – rozloha 7,333 ha  

Lokalita pro smíšenou zónu -. Navazující na silnici I/50 ve východní okraj. části města  (směr Bánov). 

Etapizace: 1.etapa:  realizace inž.sítí 

  2. etapa: realizace obslužných komunikací vč. parkování 

  3.etapa: výstavba vlastních zařízení  

OP2 smíšená zóna (obč. vybavenost + drobné podnikání a služby)    – rozloha 3,224 ha  

Lokalita v ul. Stolařské – částečná přestavba stáv. zástavby na smíšenou zónu. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace resp. rekonstrukce  inž.sítí 

  2. etapa: rekonstrukce obslužných komunikací vč. parkování 

  3.etapa: výstavba vlastních zařízení  
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OP3 smíšená zóna (obč. vybavenost + drobné podnikání a služby)    – rozloha 0,998 ha  

Lokalita v ul. Stolařské – částečná přestavba stáv. zástavby na smíšenou zónu. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace resp. rekonstrukce  inž.sítí 

  2. etapa: rekonstrukce obslužných komunikací vč. parkování 

  3.etapa: výstavba vlastních zařízení  

OD2 smíšená zóna (obč. vybavenost + dopravní služby) – u rozvodny JME    – rozloha 0,879 ha  

Lokalita situována jihozápadně od rozvodny JME. Měla by být řešena architektonickou studií, nebo zastav.plánem 

Etapizace: 1.etapa:  realizace inž.sítí 

  2. etapa: realizace obslužných komunikací vč. parkování 

  3.etapa: výstavba vlastních zařízení  

OD3 smíšená zóna (obč. vybavenost + dopravní služby)-  U České zbrojovky   – rozloha 1,105 ha  

Přestavba území na smíšenou zónu. Měla by být řešena architektonickou studií, nebo zastav.plánem 

Etapizace: 1.etapa:  realizace resp. rekonstrukce  inž.sítí 

  2. etapa: realizace obslužných komunikací vč. parkování 

  3.etapa: výstavba vlastních zařízení  

OD4 smíšená zóna (obč. vybavenost + dopravní služby)-  U nádraží ČD   – rozloha 0,964 ha  

Přestavba území na smíšenou zónu. Měla by být řešena architektonickou studií, nebo zastav.plánem 

Etapizace: 1.etapa:  realizace resp. rekonstrukce  inž.sítí 

  2.etapa: výstavba vlastních zařízení  

OD7 smíšená zóna (obč. vybavenost + dopravní služby)-  Již.část sídl.Olšava   – rozloha 0,734 ha  

Nová lokalita pro smíšenou zónu - podle změny č. 14 ÚPN SÚ Uh.Brod (předřešená urbanistickou studií) 

Etapizace: 1.etapa:  realizace resp. rekonstrukce  inž.sítí 

  2.etapa: výstavba vlastních zařízení  

 

Plochy pro výrobu a podnikání 

P1 podnikatelské aktivity – SZ sídl.Olšava    – rozloha 1,455 ha  

Lokalita mezi obchvatem silnice I/50 a řekou Olšavou. Na plochu vč. plochy ozn. P2, P3 a P4 musí být 
vypracován regulační plán resp. architektonicko-urbanistické studie. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba areálů  

P5 podnikatelské aktivity – mezi ČD a vlečkou do Slov.strojíren    – rozloha 2,884 ha  

Lokalita u koridoru dráhy ČD, vlečkou do Slováckých strojíren a řekou Olšavou. Na plochu musí být zpracován 
regulační plán! Výstavba je podmíněna souhlasným stanoviskem vodoprávního orgánu – (záplavové území 

Olšavy). 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba areálů – dle regulač.plánu, který určí podrobnější etapizaci 

P6, P7   podnikatelské aktivity – ul. Prakšická    – rozloha 0,964 ha + 0,704 ha  

Lokalita u silnice II.tř. směr Prakšice (ul. Prakšická) Na plochy by měl být zpracován regulační plán, resp. 
architektonicko-urban.studie!  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba areálů  
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P9   podnikatelské aktivity – lok. Králov    – rozloha 2,552 ha  

Lokalita Králov - u silnice I/50 směr Bánov. Na plochu by měl být zpracován regulační plán, resp. architektonicko-
urban.studie. 

Etapizace:  

Postup výstavby v lokalitě musí být směřován od jihu, tj.od stáv. areálu směrem k silnici I/50!   

 1.etapa:  realizace nových inž.sítí 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba areálů  

P10 podnikatelské aktivity – Zelnice    – rozloha 1,683 ha  

Lokalita mezi Nivničkou a silnicí I/50 (naproti čerp.stanici PHM). Na plochu musí být vypracován regulační plán 
resp. architektonicko-urban.studie.  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba areálů  

V9  prům.výroba – východ. areálu Slováckých strojíren – rozloha 7,056 ha+13,458 ha  

Nové plochy pro průmyslovou výrobu, navazují přímo na areál Slováckých strojíren a.s.UB. Na plochy musí být 
zpracován regulační plán, resp. architektonicko-urban.studie. 

Etapizace:  Postup výstavby v lokalitách musí být směřován od stáv. areálu strojíren.   

 1.etapa:  realizace nových inž.sítí 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba areálů  

V4, V5   průmysl.výroba – u rozvodny JME   – rozloha 0,504 ha + 1,258 ha 

Nové plochy pro průmyslovou výrobu, situované mezi Olšavou a příjezdovou silnicí do Uh.Brodu (spojnice 
obchvatu I/50) v návaznosti na rozvodnu JME. Na plochy musí být zpracován regulační plán, resp. 
architektonicko-urban.studie. 

Etapizace:  1.etapa:  realizace nových inž.sítí 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba areálů  

V6   průmysl.výroba – u areálu Slováckých strojíren   – rozloha 9,282 ha  

Nová plocha pro průmyslovou výrobu, navazují přímo na areál Slováckých strojíren a.s.UB. Plocha byla řešena 
v rámci změny č. 21 ÚPN SÚ Uh.Brod, doplněná o řešení zastavovací studie průmyslové zóny. 

Etapizace:  1.etapa:  realizace nových inž.sítí 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba areálů  

V7   průmysl.výroba – mezi býv. statkem a vlečkou do Slov. strojíren   – rozloha 3,427 ha  

Nová plocha pro průmyslovou výrobu, navazují přímo na areál bývalého statku, západně ohraničený vlečkou do 
Slováckých strojíren a.s. UB. Plocha by měla být řešena zastavovací studií. 

Etapizace:  1.etapa:  realizace nových inž.sítí 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba areálů  

V8 průmysl.výroba – mezi silnicí II/490 a areálem Slov. strojíren   – rozloha 3,140 ha  

Nová plocha pro průmyslovou výrobu, navazují přímo na areál Slováckých strojíren, západně ohraničená silnicí 
II/490. Plocha by měla být řešena zastavovací studií. 

Etapizace:  1.etapa:  realizace nových inž.sítí 

  2. etapa: výstavba obslužných komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba areálů  
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Plochy veřejné zeleně 

VZ2      veřejná zeleň – mezi Olšavou a obchvatem sil I/50  – rozloha 1,455 ha  

Plocha veřejné zeleně – řešená v rámci změny č. 14 ÚPN SÚ Uh.Brod. Je situovaná mezi obchvatem silnice I/50 
a řekou, vzhledem k rozsahu plochy (vč. VZ3) navrhujeme zpracování arch.studie parkové zeleně doplněné o 
odpočinkové plochy, apod. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  

  2.etapa: výstavba chodníku, dětských hřišť a odpočinkových ploch 

  3.etapa: výsadba zeleně  

VZ4      veřejná zeleň – kolem vodního toku v sídl.Olšava  – rozloha 4,275 ha  

Plocha veřejné zeleně – řešená v rámci změny č. 14 ÚPN SÚ Uh.Brod. Je situovaná kolem Mlýnského potoka a 
Škrlovského rybníka. Vzhledem k rozsahu plochy navrhujeme zpracování arch.studie parkové zeleně doplněné o 
odpočinkové plochy, apod. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  

  2.etapa: výstavba chodníku, dětských hřišť a odpočinkových ploch 

  3.etapa: výsadba zeleně  

VZ5      veřejná zeleň – v sil.ochranném pásmu  – rozloha 0,543 ha  

Plocha veřejné zeleně, oddělující výrobní plochu V8 od silnice II/490.  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  

  2.etapa: výstavba chodníku 

  3.etapa: výsadba zeleně  

VZ7      veřejná zeleň – u nového hřbitova  – rozloha 1,226 ha  

Plocha veřejné zeleně, oddělující plochu rozšíření hřbitova od stáv. zahrádkářské kolonie. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace event.nutných inž.sítí 

  2.etapa: výstavba chodníku 

  3.etapa: výsadba zeleně  

VZ11      veřejná zeleň – lokalita Zelnice  – rozloha 1,013 ha  

Plocha veřejné zeleně, oddělující plochu P10, navrženou pro podnikatelské aktivity a stáv.silnici I/50. 

Etapizace: 1.etapa:  výsadba zeleně 

VZ12      veřejná zeleň – východ. okraj.část  – rozloha 1,062 ha  

Plocha veřejné zeleně, lemující úpravu napojení silnice  nasilnici I/50. 

Etapizace: 1.etapa:  výsadba zeleně 

VZ15      veřejná zeleň – mezi Olšavou a lok. „Katovka“  – rozloha 1,872 ha  

Plocha veřejné zeleně -lokalita se nachází mezi řekou Olšavou a bývalou skládkou Katovka, která je v „Koncepci 

odpadového hospodářství Zlínského kraje prezentována jako „stará zátěž“.“ 

Etapizace: 1.etapa:  výsadba zeleně 

 

Plochy individuální rekreace 

ZK3      plochy individuální rekreace –rozloha 4,749 ha  

Plocha individuální rekreace- zahrádkářská osada východně silnice směr Prakšice (severní okraj. část zast.území 
města) 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  

  2.etapa: výstavba obslužných komunikací 

  3.etapa: výstavba rekreačních objektů  
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ZK4      plochy individuální rekreace –rozloha 1,956 ha  

Plocha individuální rekreace- zahrádkářská osada východně silnice směr Prakšice (severní okraj. část zast.území 
města), nad novým hřbitovem. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  

  2.etapa: výstavba obslužných komunikací 

  3.etapa: výstavba rekreačních objektů  

ZK5      plochy individuální rekreace –rozloha 5,531 ha  

Plocha individuální rekreace- zahrádkářská osada východně nového hřbitova. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  

  2.etapa: výstavba obslužných komunikací 

  3.etapa: výstavba rekreačních objektů  

ZK6      plochy individuální rekreace –rozloha 2,868 ha  

Plocha individuální rekreace- zahrádkářská osada lokalita Ve Vinohradech 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  

  2.etapa: výstavba obslužných komunikací 

  3.etapa: výstavba rekreačních objektů  

ZK7      plochy individuální rekreace –rozloha 1,318 ha  

Plocha individuální rekreace- zahrádkářská osada –lokalita Čtvrtě 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  

  2.etapa: výstavba obslužných komunikací 

  3.etapa: výstavba rekreačních objektů  

 

ZK8      plochy individuální rekreace –rozloha 2,146 ha  

Plocha individuální rekreace- zahrádkářská osada – u vlečky do Slováckých strojíren 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  

  2.etapa: výstavba obslužných komunikací 

  3.etapa: výstavba rekreačních objektů  

Plochy pro dopravu 

K4 obslužná komunikace -   rozloha 0,566 ha  

Plocha obslužné komunikace pro obsluhu lokality B5 a B6 (výstavba RD) 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí   

  2. etapa: výstavba obslužné komunikací  vč. chodníků a doprovodné zeleně 

K5 obslužná komunikace -   rozloha 2,731 ha  

Plocha obslužné komunikace pro obsluhu lokality B8 až B13 (výstavba RD) 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí   

  2. etapa: výstavba obslužné komunikací  vč. chodníků a doprovodné zeleně 

K6 obslužná komunikace -   rozloha 1,853 ha  

Plocha obslužné komunikace pro obsluhu lokality B16 (výstavba RD) 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí   

  2. etapa: výstavba obslužné komunikací  vč. chodníků a doprovodné zeleně 

D6 plocha pro parkování osob. automobilů -   rozloha 0,5 ha  

Plocha pro výstavbu parkoviště  v návaznosti na plochu pro rozšíření nového hřbitova v severní části Uh.Brodu  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí   
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  2. etapa: výstavba parkoviště 

D8 plocha pro výstavbu garáží -   rozloha 1,144 ha  

Plocha pro výstavbu garáží – situována východně areálu ČSAD a.s. Uherské Hradiště (navazuje na plochu 
stávajících garáží v této lokalitě) 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí   

  2. etapa: výstavba garáží 

TĚŠOV:  

 

Plochy pro bydlení 

B30 humna v západní části obce  –  rozloha 1,672 ha  

Lokalita pro výstavbu rod.domků na jižně orientovaném svahu nad stáv. zástavbou. Lokalita by měla být řešena 
zastavovací a urbanistickou studií společně s lok. č. B29, B31 a B32 (viz popis lok. B29 k.ú. Uh.Brod). 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů  

B31 humna v západní části obce  –  rozloha 7,783 ha  

Platí ddto jako pro lok.č. B30 

B32 humna v západní části obce  –  rozloha 0,853 ha  

Platí ddto jako pro lok.č. B30 

B33 humna (proluky) v sever. části obce  –  rozloha 0,625 ha  

Lokalita pro výstavbu rod.domků na jižně orientovaném svahu nad stáv. zástavbou.  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů  

B34 ul. Těšovská  –  rozloha 2,375 ha  

Lokalita pro výstavbu rod.domků na pozemích u sil.II/495 v centru městské části. Doporučujeme zpracování 
urbanistické studie a zast.plánu. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí (přípojek), navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů  

Plochy veřejné zeleně 

VZ10      veřejná zeleň nad lok.- B30 a B32   – rozloha 0,583 ha  

Plocha veřejné zeleně oddělující lokalitu B30 a B32 od zemědělské krajiny. 

Etapizace: 1.etapa: výsadba zeleně  

 

ÚJEZDEC :  

 

Plochy pro bydlení 

B35       ul. Vinohradská  –  rozloha 7,722 ha  

Trať Díly: nová lokalita pro výstavbu rodinných domků, hezká poloha – jihozápadně orientovaný svah nad obcí. 
Lokalita by měla být řešena urbanistickou studií vzhledem k atraktivitě situování ! 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů 
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B38, B39      Nad školou  –  rozloha 7,722 ha + 2,503 

Lokalita Hořeničky: nové lokality pro výstavbu rodinných domků, atraktivní poloha na svahu nad obcí. Lokalita by 
měla být řešena urbanistickou studií vzhledem k atraktivitě situování ! 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2. etapa: výstavba obslužných místních komunikací v lokalitě 

  3.etapa: výstavba rodinných domů 

Plochy pro občanskou vybavenost 

O12 Plocha  rozšíření  hřbitova    – rozloha 0,790 ha  

Plocha navazuje na stávající hřbitov, navrhuje rozšíření hřbitova. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2.etapa: výstavba zařízení obč. vybavenosti vč. komunikačního napojení 

O13 východně sil.II/495     – rozloha 0,976 ha  

Plocha navazuje na stávající plochu obč. vybavenosti v této části obce (stravovací zař.). Je navržena pro 
výstavbu zázemí navrhovaných víceúčelových vodních ploch. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2.etapa: výstavba zařízení obč. vybavenosti vč. komunikačního napojení 

O14 nad školou    – rozloha 1,190 ha  

Plocha navazuje na stávající areál školy, možné pro rozšíření zázemí školy. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nových inž.sítí, navazujících na stáv. síť 

  2.etapa: výstavba zařízení obč. vybavenosti vč. komunikačního napojení 

 

Plochy ostatní 

VP1 víceúčelová vodní nádrž    – rozloha 1,508 ha  

Návrh vodní nádrže – jako součást protipovodňových opatření na řece Olšavě a Luhačovickém potoce 

Etapizace: 1.etapa: výstavba obslužných komunikací 

  2. etapa: realizace vodní plochy vč. zázemí  

VP2 víceúčelová vodní nádrž    – rozloha 3,924 ha  

Platí dtto jako u VP1 

VP3 víceúčelová vodní nádrž    – rozloha 1,410 ha  

Platí dtto jako u VP1 

VP4 víceúčelová vodní nádrž    – rozloha 1,526 ha  

Platí dtto jako u VP1 

Plochy individuální rekreace 

ZK9      plochy individuální rekreace – rozloha 5,760 ha  

Plocha individuální rekreace- zahrádkářská osada východní okraj. část řešeného území, navazující na sil.II/495. 

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  

  2.etapa: výstavba obslužných komunikací 

  3.etapa: výstavba rekreačních objektů  

MARŠOV :  

 

Plochy individuální rekreace 

ZK11      plochy individuální rekreace –rozloha 5,250 ha  

Plocha individuální rekreace- zahrádkářská osada  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  
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  2.etapa: výstavba obslužných komunikací 

  3.etapa: výstavba rekreačních objektů  

ZK12      plochy individuální rekreace –rozloha 6,630 ha  

Plocha individuální rekreace- zahrádkářská osada  

Etapizace: 1.etapa:  realizace nutných inž.sítí (odvodnění, osvětlení, apod.)  

  2.etapa: výstavba obslužných komunikací 

  3.etapa: výstavba rekreačních objektů  

 

 Při postupu výstavby nových rozvojových ploch sehraje hlavní roli majetkoprávní dostupnost 

jednotlivých pozemků. Z tohoto důvodu je nutné brát návrh etapizace pouze jako doporučený, 
;orientační. 

 
Změna č. 1 
 
V rámci řešení změny č.1 ÚPN města Uherský Brod je navržené nové zastavitelné území pouze u 
lokality č. 2.  
Lokality č. 1 a 3 se nacházejí v současně zastavěném území města – zde se jedná pouze o změnu 
funkčního využití ploch, dle schválené ÚPD již stanovených jako zastavitelné. 

 
 
Tabulka č. 4:      Charakter a vymezení pozemků navržených pro zastavění 

 

Lokalita 

Parcelní 

čísla 

 

Charakter a vymezení pozemků navržených pro zastavění 

Stav dle 
schválené UPD 

 

1 

 

ul.Zátiší 

4990/5, 

529/2, 
6529/41,7202 

 

 plocha ZPF (zahrady) uvnitř současně zastavěného území  

    Návrh změny funkčního využití pro výstavbu  obč.vybavenosti – lok. O15 

 

Plocha bytové 
zástavby 

rod.domy (B19) 

2 

sídl. Pod 
Vinohrady – 

u rybníka 

315/28, 
315/29, 
315/30, 
315/31 

 

 plocha ZPF (zahrady) – stávající plochy individuální rekreace, navazující 
na souč. zastavěné území města.  Návrh změny funkčního využití pro 
výstavbu RD – lokalita B43 (kapacita 4 RD, tj. 4 bj.) 

 

 

 

Plochy individuál. 
rekreace  

 

3 

ul.Vlčnovská  

u pily 

9728/1, 
6727/4 

6728/4 

(+parcely 
navazující) 

 

 ostatní plochy (stáv.funkce: manipulační plochy) uvnitř současně za- 
stavěného území města. Návrh změny funkčního využití pro výstavbu 
smíšené zóny:  obč. vybavenost+podnikatelské aktivity – lokalita  OP4 

 

 

 

Plocha výroby 

 

 
Změna č. 2 
V rámci řešení změny č.2 ÚPN města Uherský Brod je navržené nové zastavitelné území pouze u 
lokality č. 3.  
 
Lokality č. 1, 2 a 4 se nacházejí v současně zastavěném území města – zde se jedná pouze o změnu 
funkčního využití ploch, dle schválené ÚPD již stanovených jako zastavitelné. 
 

Charakter a vymezení pozemků navržených pro zastavění 

 
Lokalita 

 
Charakter a vymezení pozemků navržených pro zastavění 

Stav dle 
schválené UPD 

 
1 a 2 

 

 v případě cyklostezek (lokalita 1 a 2) je trasa vedena souběžně 
s trasami silnic a komunikací (v trati Maršov po stáv.polní cestě, u 
Slov. Strojíren v jižní okraj.části k.ú. Uh.Brod – kolem silnice II.tř.). 

 
Plocha dopravy 
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3 
u 

Korečnice 

 plocha ZPF (louky a pastviny) – lokalita mezi tokem Korečnice a 
příjezd.komunikací do areálu ZD, navazující na souč. zastavěné 
území města.  Návrh nové plochy průmyslové výroby (změna 
funkč.využití z plochy louky a pastviny)  

 
PF - louky a 

pastviny 

 
4 

Slovácké 
strojírny 

 plochy výroby: stáv. a navržené, navazující na souč. zastavěné 
území města.  Návrh měny funkčního využití částí ploch pro 
výstavbu smíšené zóny:  

    -  obč. vybavenost+podnikatelské aktivity, výrobní služby– lok.  OP, 
OP6, OP7, OP8  
    -  obč. vybavenost – lok. OB 15 

 
 

Plocha výroby 

 
 
 
 

  8. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OBČANSKÉHO 
A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

   8.1   DOPRAVA 

 

 8.1.1   Širší vztahy 

 Silniční doprava: Dopravní napojení města Uherského Brodu na hlavní vnitrostátní dopravní 
síť západním směrem (Uh.Hradiště, Brno) zprostředkovává převážně silnice I/50 (součást 
tahu E 50). Tato silnice se v Uherském Hradišti kříží se silnicí I/55 – hlavní dopravní tah směr 
Kroměříž, Olomouc. Jihozápadní propojení na hlavní tahy vnitrostátní dopravní sítě zajišťuje 
silnice II/495, která se v Uherském Ostrohu napojuje na silnici I/55 (směr Břeclav, státní 
hranice se Slovenskou republikou). Silnice I/50 představuje pro Uherský Brod a přilehlé místní 
části nejkratší spojení k hraničnímu přechodu se Slovenskou republikou - Starý Hrozenkov .  

 Silnice II/490 zprostředkovává dopravní vazby severním směrem na Luhačovice, Zlín a jižním 

směrem na Nivnici,  Dolní Němčí a přes silnici I/54 na hraniční přechod se SR - Strání.  

 Silnice II/495, kromě jihozápadních dopravních vazeb na silnici I/55, zprostředkovává dopravní 

vazby východním směrem -  Bojkovice, Brumov-Bylnice, kde se napojuje na silnici  I/57.  
 
  Silnice III/49714, III/05019 a III/49716 zprostředkovávají regionální dopravní vazby na okolní obce.   
 
Doprava letecká nemá v souč. době v řešeném území své zájmy. V návrhu ÚPN bude zastoupena 
pouze heliportem pro integrovaný záchranný systém.  
 
Vodní doprava v řešeném území své zájmy nemá a není  s ní v návrh.období uvažováno.     
 
Železniční doprava : Řešeným územím prochází železniční trať č. 340 Brno–Veselí nad Moravou– 
Vlárský průsmyk, na které leží v km 116.160 trati železniční stanice Uherský Brod. V místní části 
Újezdec odbočuje z trati č. 340 regionální trať č. 345 která konči v Luhačovicích.  
 
 

      8.1.2   Silniční doprava 

Stávající silniční síť 
Řešeným územím prochází následující silnice: 
 I / 50            Brno – Uherské Hradiště – státní hranice SR 
II / 490          Říkovice – Holešov – Zlín – Dolní Němčí 
II / 495          Moravský Písek – Uherský Brod - Bylnice 
III / 05019     Veletiny – Drslavice – Uherský Brod    
III / 49030     Uherský Brod – spojka ulicí Šumickou 
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III / 49027     Uherský Brod – průjezdná přes náměstí 
III / 49714     Uherský Brod – Částkov – Bílovice 
III / 49715     Uherský Brod – spojka v ulici Horní Valy 
III / 49716     Uherský Brod – Maršov 
III / 4958       Havřice  - Vlčnov 
 

Kategorizace silniční sítě  (dle ČSN 73 6101 ČSN 73 6110) 
Silnice                              Zastavěné území                     Mimo zastavěné území 

I.  třídy                                  MS 9/50                                       S 11,5/80 (100) 
II. třídy                                  MS 9/50                                       S   9,5/80 
III.třídy                                  MO 8/40                                       S  7,5/60(50) 
 
Funkční třídy (dle ČSN 73 6110) 

Průtahy silnic  I.  třídy                                  B1 
Průtahy silnic II.  třídy                                  B1 
Průtahy silnic III. třídy                                  B2 
Hlavní místní komunikace                           C1 
Ostatní místní komunikace                         C2, C3 

Silniční ochranná pásma a rozhledové trojúhelníky 

 viz kapitola č. 6  „Limity území, ochranná pásma“ 

Dopravní intenzity 

 podrobnosti  viz kapitola „DOPRAVA“ textové části konceptu ÚPN města Uherský Brod 

 
Údaje o intenzitě dopravy jsou podrobně popsány v text.části konceptu ÚPN města Uh.Brod (hodnoty 
jsou převzaty z výsledků celoplošného sčítání dopravy na silniční síti ČR pro rok 2000, tyto hodnoty 
byly převedeny růstovými koeficienty pro r.2015, t.j. na konec časového horizontu řešené ÚPD).  
 
Pro stanovení nárůstu dopravy pro r. 2015 jsou použity růstové koeficienty Správy silničního 
fondu ČR a to : 
 pro silnice I. tř. pro silnice II. tř. pro silnice III. tř. 

pro těžká vozidla 1.88 1.74 1.56 
pro osobní vozidla 1.82 1.68 1.54 
pro jednostopá vozidla 0.82 0.82 0.82 

 

Roční průměrná  (celo)denní intenzita dopravy (RPDI) v roce 2015 
 
Silnice Úsek T O M S 

I/50 6-5024 5 433 12 454 68 17 865 
II/490 6-2841 2 846 10 962 40 13 709 
II/490 6-5021 5 849 18 995 108 24 717 
II/490 6-0681 3 088 15 389 71 18 406 
II/490 6-5022 4 694 18 093 81 22 656 
II/490 6-5023 2 766 8 536 56 11 255 
II/495 6-5111 5 768 15 002 70 20 592  
III/49714 6-5031 1 466 6 582 57 8 137 
III/49027 6-0671 366 3 789 38 4 224 
III/49027 6-0672 856 11 987 59 12 943 
III/05019 6-0673 1 062 4 581 65 5 708 
III/05019 6-0674 1 363 6 006 50 7 446 

 

Základní ekvivalentní hladina Lx hluku se vypočte jako               Lx = Y - U 

- kde U je hodnota útlumu stanovená dle grafů 1.2 a 1.3  metodických pokynů. 

- Pomocná výpočtová veličina (LAeq ve vzdálenosti 7.5m od osy nejbližšího jízdního pruhu  komunikace): 

                                                                Y = 10logX + 40 

- Pomocná výpočtová veličina:               X = F
1 

.F
2 

.F
3 

.n 
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 kde: F
1 

je faktor rychlosti dopravního proudu a procentního podílu těžkých nákladních auto-mobilů. Stanovuje se z 

grafu 1.1 metodických pokynů s redukcí pro výpočet pro rok 2005 a dále. 

faktor F
2 

vyjadřuje vliv podélného sklonu vozovky 

faktor F
3 

vyjadřuje vliv konstrukce vozovky 

n je průměrná denní (noční) hodinová intenzita dopravy převedenými růstovými koeficienty na úroveň r.2015. 

 

Po provedení výpočtů dle metodických pokynů byly vypočteny tyto základní ekvivalentní hladiny hluku 
Lx pro dotčené úseky ulic. Pro všechny úseky byla uvažována výpočtová rychlost 50 km/hod. N je 

procentní podíl těžkých nákladních automobilů. F
1p  je přepočtený faktor F1. 

 
 

 
Sd Sn nd nn Nd Nn 

F
1d

 F
1n

 F
1dp

 F
1np

 F
2
 F

3
 Xd Xn Yd  Yn 

I/50 
6-
5024 

17 150 715 1 072 89 30% 18% 2.7 1.7 0.52 0.33 1.06 1 590 31 67.7 55.4 

II/490 
6-
2841 

13 161 548 822 69 21% 11% 2.2 1.3 0.42 0.25 1.21 1 418 21 66.2 53.2 

II/490 
6-
0681 

17 670 736 1 104 92 17% 9% 1.7 1.2 0.33 0.23 1.21 1 441 26 66.4 54.2 

II/490 
6-
5021 

23 728 989 1 483 124 24% 12% 2.3 1.4 0.44 0.27 1.21 1 790 41 69.0 56.1 

II/490 
6-
5022 

21 750 906 1 359 113 21% 11% 2.2 1.3 0.42 0.25 1.13 1 645 32 68.1 55.1 

II/490 
6-
5023 

10 805 450 678 56 25% 15% 2.5 1.6 0.48 0.31 1.21 1 394 21 66.0 53.2 

II/495 
6-
5111 

19 768 824 1 236 103 28% 17% 2.7 1.7 0.52 0.33 1.13 1 726 38 68.6 55.8 

III/49714 
6-
5031 

7 812 325 488 41 18% 9% 1.7 1.2 0.33 0.23 1.30 1 209 12 63.2 50.8 

III/49027 
6-
0672 

12 425 518 1 035 65 7% 4% 1.0 0.5 0.19 0.10 1.21 1 238 8 63.8 49.0 

III/05019 
6-
0673 

5 479 228 342 29 19% 10% 1.8 1.3 0.35 0.25 1.13 1 135 8 61.3 49.0 

 
Dle zákona č. 502/2000 Sb.se maxim. povolená hladina hluku ve venkovním prostoru stanoví součtem 
základní hladiny hluku  LAeq,T= 50dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo.  
 
Pro silnice I., II. a III. třídy procházející zastavěným územím jsou korekce  : 
dle způsobu využití území  + 5 dB 
v okolí hlavních komunikací, kde je hluk  z dopravy převažující  + 5 dB 
-     hluk působený „starou zátěží“  z pozemní dopravy  + 12 dB  
 

          Pro denní dobu je tedy   LAeq,T= 72 dB    (-10dB pro noční dobu): 

          Pro pro noční dobu        LAeq,T= 62 dB 
 
Úvodem nutno poznamenat, že výsledky provedeného výpočtu pro stanovení zatížení hlukem ze 
silniční dopravy jsou pouze orientační a nemůžou nahradit přímé měření v daných profilech. 
 
Z uvedeného přehledu intenzit dopravy je zřejmé, že v době sčítání dopravy v roce 2000  nebyl uve-
den do provozu poslední budovaný úsek obchvatu silnice I/50. To se projevilo na poměrně vysokých 
hodnotách dopravní zátěže na ulicích Vlčnovská (II/495), 26. dubna (II/490). Po dokončení obchvatu 
silnice I/50, vč. upraveného napojení silnice II/495 na silnici I/50, poklesla intenzita na ul. Vlčnovské o 
tranzitní dopravu. Na ul. 26. dubna bude i v návrhovém období značná dopravní zátěž, protože bude 
nadále zajišťovat napojení města na obchvat silnice I/50.   
 
Silně je zatížená i křižovatka ulic Pod Valy (III/05009), Dolní Valy (II/490) a 26. dubna (II/490) přes 
kterou směřuje doprava z centrální části města na silnice I/50 – směr Uherské Hradiště, hraniční 
přechod se SR, II/490 – směr  Nivnice a II/495 – směr Vlčnov, Hluk . 
 
Nejzatíženější silnicí z hlediska nákladní dopravy je průtah silnice II/490 (tj. ulice 26. dubna, Dolní 
Valy, Neradice) a silnice I/50 (ulice U Korečnice). 
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Poměrně vysokou intenzitu dopravy  a tím i zdroj hluku vykazuje průtah silnice II/490 krajem místních 
částí Těšov a Újezdec.  

U stávajících obytných objektů, které tvoří souvislou zástavbu kolem dopravou nejvíce zatížených ulic 
– U Korečnice, 26. dubna,  Dolní Valy a přilehlá zástavba v ulici Močidla  je vzhledem k uličnímu 
profilu ochrana proti hluku ze silniční dopravy ve vnějším prostředí problematická. Jako jediné 
protihlukové opatření lze využít pouze možnost výměny stávajících oken za okna s trojitým zasklením. 
Kolem nově vybudovaného obchvatu silnice I/50, který je trasován v těsné blízkosti sídliště Olšava, 
byly protihlukové zařízení vybudovány v rámci výstavby obchvatu. 

 
Na ostatních komunikacích nebude doprava v návrhovém období představovat závažný problém. 
 

8.1.3  Silniční síť 
Stávající stav 

 podrobnosti  viz kapitola „DOPRAVA“ textové části konceptu ÚPN města Uherský Brod 

 
Úpravy na silniční síti 

V rámci dokončení posledního úseku přeložky silnice I/50 bylo upraveno napojení silnic II/495 a 
křížení silnice I/50 se silnicí II/490 v Uherském Brodě. Křižovatka silnic I/50 a II/490  je v současné 
době řešená jako průsečná, navrhujeme prověřit možnost řešení křižovatky formou kruhového 
objezdu.  

Pro dokončení obchvatu města je navržena nezastavitelná plocha pro dopravu (jako územní rezerva) 
– v městské části Újezdec. Dokončení obchvatu by ve velké míře omezilo průjezd tranzitní dopravy 
okrajovou částí Uherského Brodu - Těšovem a Újezdcem.      

Je navrženo rovněž propojení silnice I/50 se silnicí III/05019 před západním okrajem zastavěné území 
místní části Havřice. Toto propojení bude nahrazovat v současné době nevyhovující propojení silnice 
I/50 a silnice III/05019 zastavěnou částí Havřic (jedná se zejména o nevyhovující mostní objekt a 
úrovňový přejezd železniční trati). Nově navrhované napojení bude mimoúrovňově křížit vodní tok 
Olšavu a železniční trať.  

Na křižovatce obchvatu silnice I/50 (ul. 26.dubna, Nivnická a U Korečnice) navrhujeme výstavbu 
kruhového objezdu. Reálnost bude prověřena dopravní studií. 

Na komunikaci I/50  navrhujeme vybudování odbočovacího pruhu směr na Havřice. 

Zbývající silnice III. třídy  v řešeném území budou upravovány v návaznosti na úpravy silnic I. a II. 
třídy v zásadě v dnešních trasách s odstraněním dopravních závad.  

V zastavěném území budou komunikace upravovány v odpovídajících kategoriích a funkčních třídách. 
Možná šířková omezení při úpravách komunikací nastanou v zastavěném území. Vyplynou z  úzkého 
uličního profilu zejména v památkově chráněné zóně. 

V jižní části města je navržena nezastavitelná plocha pro dopravu, jako územní rezerva pro propojení 
silnice II/490 se silnicí I/50 tak, aby byla tranzitní doprava odkloněna mimo zastavěnou část přilehlou k 
sídlišti Olšava.  

Byly navrženy úpravy stávajících křižovatek v zastavěném území Uherského Brodu. Jedná se o 
křižovatku v Prostoru náměstí Svobody – ulice Prakšická (III/49714), Přem. Otakara II (III/49714), 
Horní  Valy (III/49715),  Na dlouhých  a  o křižovatku ulic Dolní Valy (II/490), Horní Valy, Neradice 
(II/490). U obou výše uvedených křižovatkách je navržena změna typu stávající křižovatky (průsečná, 
styková)  na  malou okružní křižovatku.  

Dle zpracovaného elaborátu Povodí Moravy „Stanovení záplavového území Olšavy na kú města 
Uherský Brod“ nevyhoví v řešeném území silniční mostní objekty křížící vodní tok Olšavy 
z hlediska hladiny stoleté vody stanovené vzhledem k stávajícímu tvaru koryta Olšavy. Jediný 
mostní objekt  který vyhovuje stanovené hladině stoleté vody je silniční most na ulici Šumická (silnice 
III/49030). 
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8.1.4  Místní a hospodářské komunikace 
V Uherském Brodě je síť místních komunikací stabilizována a není nutno uvažovat s jejími zásadními 
změnami. Bude pouze doplněna v souvislosti s celkovým urbanistickým řešením o nové úseky, 
umožňující další rozvoj jednotlivých lokalit.   

 
Systém organizace dopravy v centrální části Uherského Brodu, která je památkově chráněna,  je 
částečně založen na zjednosměrnění komunikací. Toto zjednosměrnění je způsobeno jednak 
šířkovými možnostmi jednotlivých uličních profilů nebo snahou ponechat v uličním profilu prostorovou 
rezervu pro podélné parkování (především Masarykovo náměstí). 
 
V centrální části města je zrekonstruován úsek  části ulice Široká u je označen jako pěší zóna 
s omezením dopravní obsluhy. V době zpracování dokumentace probíhala rekonstrukce části ulice 
Pecháčkova. Zrekonstruované jsou i ulice Bož. Němcové, část ulice Hradební a ulice M. Alše.  
 
Pro zlepšení dopravní obsluhy hřbitova je navrženo propojení ulice Prakšická a ulice Maršovská přes 
stávající zpevněné plochy a točnu u hřbitova. V  ploše navrhovaného rozšíření hřbitova u prodloužené 
ulice Maršovské je navrženo parkoviště pro odstavování vozidel návštěvníků hřbitova a účastníků 
smutečních  obřadů. 

 
Bodové dopravní závady představují v místních částech Těšova  a Újezdce napojení místních komuni-
kací na silnici II/490. Výjezdy z těchto komunikací na silnici II/490 jsou značně nepřehledné. V rozhle-
dových trojúhelnících jsou  jak stávající objekty, tak i sloupy nadzemního vedení NN a VN.  
 
V místní části Maršov tvoří hlavní dopravní kostru silnice III/49716. Vzhledem k rozsahu zastavěného 
území není  předpoklad rozvoje místních komunikací.   

8.1.5  Čerpací stanice PHM a zařízení pro motoristy 

V současné době jsou v Uherském Brodě v provozu čtyři čerpací stanice PHM. 

V návrhu řešení ÚPN města Uh.Brod je řešeno několik ploch pro dopravní obsluhu území, resp. 
smíšených zón (pro výstavbu zařízení obč. a dopravních), kde je možnost realizovat investiční záměry 
na event. výstavbu nových zařízení čerpacích stanic PHM.   

8.1.6  Pěší a cyklistická doprava 
 

Pěší doprava je řešena v převážné části území na samostatných chodnících, pouze v okrajových 
částech místních částí Havřic, Újezdce a Těšova je vedena po komunikacích vozidlových. Problém 
pěší dopravy představuje její křížení s  dopravou vozidlovou v části Uherského Brodu, kde jsou 
trasovány komunikace II/490 a II/495. Tento problém je z větší části odstraněn po dobudování 
posledního úseku přeložky silnice I/50 a dobudování východní části obchvatu (propojení silnic II/490 a 
II/495). V místních částech Újezdce a Těšova lze chodce ochránit při přechodu silnice II/490 pouze 
dopravním značením.    
 
Cyklistická doprava je řešena v souladu s „Územním generelem cykloturistických tras Střední 
Morava“, vypracovaným firmou UDIMO Ostrava v únoru 1998. Z tohoto generelu byly převzaty  
cykloturistické trasy procházející řešeným územím. Jedná se o trasy R10, R17  a  trasu U 7.  

Řešeným územím prochází trasa č. 5049, která spojuje Moravskou stezku (č. 47) s Beskydsko – 
Karpatskou magistrálou (č. 46). Ve výkrese je taktéž vyznačena místní trasa vedená  po břehu 
vodního toku Olšava.   

8.1.7   Hromadná doprava 

 Popis souč.stavu  viz text. část „R+P Uherský brod a „Koncept ÚPN města Uherský Brod“. 

V Uherském Brodě je  autobusové nádraží  situované v prostoru mezi objektem České zbrojovky a.s. 
ulicí Pod Valy a tratí ČD. Odstavování autobusů je řešeno na samostatné ploše situované naproti 
autobusovému nádraží přes ulici Pod Valy. 

Hromadná doprava je zajišťována příměstskou autobusovou dopravou. 
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8.1.8  Doprava v klidu 
Tato dopravu se dělí na dva základní druhy – parkování a odstavování vozidel.  
 
Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruh u objektů občanského vybavení, zaměstnání a 
bydliště. V řešeném území je možno konstatovat, že u všech objektů občanských služeb i výrobních 
podniků jsou parkovací plochy. V centrální části Uherského Brodu bohužel v převážné většině případů 
s nedostatečnou kapacitou. Je zřejmá i snaha, zejména v centrální části města, pomocí zjednosměr-
nění dopravy využít zbytek profilu komunikace k parkování. Problém parkování v centrální časti může 
být řešen například zkapacitněním stávajícího parkoviště za kulturním domem s nájezdem z ulice 
Přem. Otakara II. přebudováním na dvoupatrové  a zároveň  zvýšením poplatků za parkování v oblasti 
Masarykova náměstí. Problém nedostatku parkovacích stání v prostoru před Českou zbrojovkou je 
možno také řešit víceúrovňovým parkováním vybudovaným v ploše stávajícího parkoviště.   
V Havřicích je navržena nová parkovací plocha na ulici Dolní Konec, v Uherském Brodě je navržena 
nová parkovací plocha u hřbitova a nová parkovací plocha v ploše pro navrhované rozšíření hřbitova. 
U nově navrhovaných nebo realizovaných zařízení obč.vybavenosti je řešen dostatečný počet parko-
vacích stání – podle normativních požadavku. 
 
Odstavování je dlouhodobé umístění vozidla mimo jízdní pruh v místě bydliště. V lokalitách rodinných 
domků nepřináší tento druh dopravy v klidu žádné problémy, protože je řešen garážemi na pozemcích 
těchto domků. Odstavování vozidel představuje problém u lokalit s bytovými domy, kde je řešen 
řadovými garážemi (i poschoďovými) a dále doplněním odstavných stání na volných plochách u těchto 
domů. Z výsledku průzkumu je patrno, že odstavná stání byly v maximální možné míře dobudovány u 
obytných domů v sídlištích jak v centru města, tak v okrajových částech. 
 
Kapacitní návrh odstavných a parkovacích ploch musí být řešen dle požadavků ČSN 7361 10.  

 

     8.1.9 Železniční doprava 
 
Řešeným územím prochází územně stabilizovaná, jednokolejná, neelektrifikovaná železniční trať č. 
340 Brno – Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk, na které leží v km 116.160 trati železniční stanice 
Uherský Brod. V místní části Újezdec odbočuje z trati č. 340 regionální trať č. 345 která konči v Luha-
čovicích:    

     Jedná se o jednokolejnou trať s nezávislou motorovou trakcí.  
   Traťová rychlost je 80 km/hod pro osobní vlaky a 60 km/h pro nákladní vlaky. 
   Dle dostupných podkladů je maximální počet 6 vlaků v hodinové špičce.  
   Průměrný počet vozů v soupravě  - osobní 4, nákladní - 12 . 

 
Situace na této trati je stabilizována a ČD nepřipravují žádné větší rekonstrukce , které by překročily 
pozemek ČD.   

Ochranná pásma   

Ochranné pásmo je stanoveno dle Zákona o drahách č.266/1994 Sb. u dráhy celostátní a  u dráhy 

regionální 60 m  od osy krajní koleje u vleček 30 m od osy krajní koleje. 

 Další podrobnosti  viz kapitola č. 12 text. část elaborátu „Ochranná pásma, limity území“ 

  8.1.10   Doprava letecká 
 
Letecká doprava v řešeném území bude zastoupena heliportem integrovaného záchranného systému, 
který bude navazovat na areál městské polikliniky. 
 
 
Změna č. 1 

Doprava silniční:   

dopravní kostra podle schválené ÚPD města Uherský Brod není řešením změny č. 1 schválené ÚPD 
narušena a dotčena. Síť místních komunikací ve vazbě na řešené území zůstane zachována. 
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Napojení řešených ploch pro výstavbu RD, smíšené zóny a plochy občanské vybave-nosti bude 
realizováno ze stávajících místních komunikací.  
 
Lokalita 1 – ul. Zátiší 

Navržená lokalita pro situování zařízení občanské vybavenosti bude dopravně napojena ze stávající 
místní komunikace (z ul. Zátiší). V lokalitě je nutné je nutné počítat s vybudováním parkovacích míst 
pro zaměstnance a návštěvníky dle požadavků ČSN 736110.   
 
Lokalita 2 – sídl. Pod vinohrady – u rybníka 

Lokalita pro bytovou výstavbu rod.domů (B43) bude dopravně napojena ze stávající místní komunika-
ce. Parkování a odstavování automobilů bude realizováno na pozemcích RD. 

 
Lokalita 3 – ul. Vlčnovská – u pily 

Navržená lokalita pro situování smíšené zóny (občanská vybavenost + podnikatelské aktivity) bude 
dopravně napojena ze stávající silnice II/495 (ul. Vlčnovská).  Napojení je navrženo v přímém úseku. 
V podrobné proj.dokumentaci musí být uvažováno s vybudováním levých odbočovacích a připojova-
cích pruhů v dostatečných parametrech. 

V lokalitě je nutné počítat s vybudováním parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky dle poža-
davků ČSN 736110.   
 

Pěší propojení bude řešeno v souvislosti s výstavbou jednotlivých nových funkčních ploch u nových 
obslužných komunikací (v rámci řešení jednotlivých lokalit podrobnější proj. dokumentací). 

Při řešení dopravního napojení jednotlivých lokalit budou respektována silniční ochranná pásma a 
rozhledové trojúhelníky, v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. V zastavěném území jsou 
rozhledové trojúhelníky stanoveny podle ČSN 73 6102. 

Doprava železniční:  

zůstává zachována podle schválené ÚPD města Uherský Brod. 

Část lokality č. 3 zasahuje do ochranného pásma dráhy. Umisťování jednotlivých staveb v ochranném 

pásmu dráhy bude předmětem územního  nebo stavebního řízení. 

 
Změna č. 2 
Doprava silniční:  dopravní kostra podle schválené ÚPD města Uherský Brod není řešením změny č. 
2 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.1 :  cyklotrasa u Slováckých strojíren  

 v rámci změny č.2 ÚPN města Uherský Brod se řeší doplnění cyklotrasy od Slováckých 
strojíren a.s. po hranici k.ú. Uh. Brod (směr reál firmy LINEA Nivnice). Trasa cyklostezky je 
upřesněna oproti zadání  podle vypracované proi. dokumentace.  

 lokalita č.2 :  cyklotrasa v místní trati „Maršov horní“ 
      v rámci změny č.2 ÚPN města Uherský Brod se řeší doplnění cyklotrasy v k.ú. Uherský Brod  

(v místní trati „Maršov horní“)  v návaznosti na změnu ÚPN SÚ Prakšice. Cyklotrasa bude 
využívat stávající polní cestu. 

 lokalita č.3 :  lokalita u Korečnice 
dopravní napojení nové plochy průmyslové výroby bude realizováno ze stávající místní 
komunikace (viz zákres ve výřezu hlavního výkresu). V lokalitě je nutné počítat s vybudováním 
parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky dle požadavků ČSN 736110.   

 lokalita č.4:  lokalita Slovácké strojírny 
v rámci změny č.2 ÚPN města Uherský Brod se řeší pouze změna funkčního využití ploch 
řešených v územním plánu města, dopravní napojení zůstává dle schválené ÚPD. V rámci 
řešení nových ploch je nutné počítat s vybudováním parkovacích míst pro zaměstnance a 
návštěvníky dle požadavků ČSN 736110.   

 
Pěší propojení bude řešeno v souvislosti s výstavbou jednotlivých nových funkčních ploch u nových 
obslužných komunikací (v rámci řešení jednotlivých lokalit podrobnější proj. dokumentací). 
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Při řešení dopravního napojení jednotlivých lokalit budou respektována silniční ochranná pásma a 
rozhledové trojúhelníky, v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. V zastavěném území jsou 
rozhledové trojúhelníky stanoveny podle ČSN 73 6102. 
 
Doprava železniční:  řešení změny č.2 nemá na ni dopad.  

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Popis koncepce - viz kapitola č. 5.3 

 

 

   8.2  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 

Podklady:    -   Program rozvoje města Uherský Brod,  objednatel: Město Uherský Brod, útvar měst. Architekta,  ( Löw a spol., 

s.r.o. Brno, prosinec 1998 
                    -   Program rozvoje vodovodů a kanalizací  územního celku okresu Uherské Hradiště 

 -   Územní plán sídelního útvaru Uherský Brod, zpracovatel Stavoprojekt Gottwaldov,   r. 1989 

                    -   Rozbory a průzkumy města Uherský Brod,  S. projekt plus a.s., Zlín, r. 2001  

                    -   Koncept územního plánu města Uherský Brod,  S. projekt plus a.s., Zlín, r. 2002  

8.2.1  Současný stav  

Město Uherský Brod má vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu č. 
1 - Uherské Hradiště - Uherský Brod - Bojkovice. Vodovod je z 85,05 % v majetku SVK, a.s., ve 
správě SVK a.s.. 

Městské části Havřice, Těšov, Újezdec jsou také napojené na skupinový vodovod č.1, ale mají 
samostatný vodovod.  

Městská část Maršov vodovod nemá.  

 Popis současného stavu zásobování vodou celého řešeného území je podrobně popsán v textové 

části elaborátu „R+P Uherský Brod“ a „Koncept ÚPN města Uherský Brod“. 
 

Systém zásobování vodou 

Rozvodná vodovodní síť pokrývá celé zastavěné území města, v místech nově navržené a realizova-né výstavby 
se budou uliční řady průběžně doplňovat. 

Pro možnost posílení zdrojů je do ÚV Těšov vybudován přivaděč DN 200 z přivaděče Bojkovice-Uherský Brod, 

přivádějící gravitačně vodu přes ÚV a výtlak do vodojemu I. TP. V případě potřeby je možné napustit vodu do 
akumulace ÚV 400 m3 a přečerpat ji do vodojemů Těšov a do výtlaku I. TP propojeného s přivaděčem DN 200 od 
Šumic (Bojkovice - Uherský Brod). 

Kapacita gravitačního zdroje (Bánov, Bystřice pod Lopeníkem) je využívána v plném rozsahu vydat-nosti a za rok 
2000 byla cca 7,7 l/s. Vydatnost prameniště ÚV Těšov byla v průměru 9,0 l/s, čímž nedosáhla projektované 
kapacity o cca 5 l/s. Využití vyrobené vody z ÚV Bojkovice pro Uh.Brod bylo  v průměru 24 l/s. Po dokončení 
úprav technologických celků na úpravně vody  bude činit přítok v prů-měru cca 27 l/s. Přítok vody z ÚV Ostrožská 
Nová Ves do Uherského Brodu byl v průměru 11,5 l/s. Sníženou spotřebou vody není využita běžná kapacita o 
cca 38,5 l/s a využitím prostředků zkapacit-nění o dalších cca 40 l/s.   

Provoz vodovodní sítě v Uh. Brodě a jeho místních částech zajišťuje SVK a.s.Uh.Hradiště.  

8.2.2   Bilance potřeby vody 
Město Uherský Brod se nachází uprostřed střední části okresu Uherské Hradiště. Vlastní město má 
pět městských části: Uherský Brod, Havřice, Těšov, Újezdec, Maršov. ) 
 
 Počet obyvatel  souč. Počet obyvatel  návrh 

Uh. Brod       14.695 16.950 

Havřice       904 1.050 

Maršov 33 33 
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Těšov  1.017 1.770 

Újezdec 1.025 1.230 

celkem           17.674 21.000 

Poznámka: Specifické množství vody je převzato ze studie Rozvoj vodovodů a kanalizací okresu Uherské Hradiště, 
zpracované firmou AQUATIS Brno, kterou nám poskytl OkÚ RRR Uherské Hradiště. 

Studie vycházela ze spec. potřeby obyvatel v r.1997 a stanovila následující výhled. potřeby (2030): 
-  pro Uherský Brod - město                          297 l/obyv./den 
-  pro místní části Těšov a Újezdec                96  l/obyv./den 
-  pro místní část Havřice                              169 l/obyv./den 

Výše uvedená specifická potřeba vody zahrnuje potřebu vody pro obyvatele, občanskou vybavenost,  
průmysl  a úniky z potrubí. Nerovnoměrnost potřeby vody byla uvažována dle směrnice Ministerstva 
zemědělství. 

 

Koeficienty denní nerovnoměrnosti : 

Počet obyvatel       kd. 

 do 500                  1,5 

 500 - 2000                     1,35 

 2000 - 20000              1,30 

 

Koeficienty hodinové nerovnoměrnosti 
centrum                               2,0 
městské části                      1,8 

 

Ve výpočtech je uvažováno se 100 % zásobením obyvatelstva vodou 

Vodovod. síť Těšova a Újezdce je propojena, proto je potřeba uvažována pro obě části společně. 

V Maršově není veřejný vodovod vybudován a ani s ním zde není do budoucna uvažováno, proto není 

pro Maršov (33 obyv.)  potřeba vody vyčíslována 

 

Bilance potřeby vody – současnost:  

 podrobnosti viz textová část elaborátu „R+P Uherský Brod“ a „Koncept ÚPN města Uherský Brod“. 

Bilance potřeby vody - návrh 

 

 

Počet 

obyv. 

Spec.potř. 

1l/ob./d 

Průměrná denní  

potřeba Q d 

m 3d -1 

Průměr. den. 

potřeba q d 

ls-1 

 
Max. denní 
potřeba  Q m 

m 3d -1 

Max. denní 

potřeba  qm 

ls -1 

 
Max.hodinová

potřeba  qh 

ls
-1

 

Uherský Brod 16.950 297 5.034,15 58,27 6.544,40 75,75 151,50 

Těšov,Újezdec* 3.000 96 288,00 3,33 388,80 4,50 9,00 

Havřice 1.050 168 176,40 2,04 238,14 2,75 5,51 

Celkem 21.000  5.498,55 63,64 7171,34 83,00 301,52 

 

Posouzení kapacity zdrojů  

 podrobnosti viz textová část elaborátu „R+P Uherský Brod“ a „Koncept ÚPN města Uherský Brod“. 

 
Současný odběr :                                                     51,10 ls -1   t.j     4.415 m3d-1 

Výpočet současné potřeby vody  :                             52,32 ls-1           4.517 m3d-1 

(kapacita zdroje je posuzována na qm,  Qm)               
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Návrhový stav :  
Kapacita stávajících zdrojů                                       145,00 ls-1   tj.   12.528 m3d-1  
Výpočet výhledové  potřeby vody  :                            63,64 ls-1           5.500 m3d-1 

(kapacita zdroje je posuzována na qm,  Qm)               

 Kapacita zdrojů je pro výhledové období dostatečná i při odstavení prameniště a ÚV Těšov  

z provozu.  
 

Nároky na akumulaci 
 

Vodojem 
 

Kapacita 
 

Nárůst  denního odběru 
Qd   obyvatelstvo 

 
akumulace pro nárůst  

orient.   60%    Qm 

 

 
akumulace pro nárůst  

v  % kapacity VDJ 
 

m3 m3d-1 m3d-1 % 

Prakšický 650 50,00 39,00 6% 

Lapač 1000 100,00 78,00 8% 

Kino Svět 1400  
709,00 

 
553,00 

 
12% Černá Hora 3300 

Těšov 1600 110,00 85,80 5% 

Havřice 300 12,00 9,50 3% 

 
Zvýšený požadavek na  akumulaci související se zvýšením odběrového množství vody v návrhovém 
období oproti současnosti  je v  procentuelním vyjádření vzhledem k velikosti akumulací zanedbatelný 
a je pravděpodobné, že stávající velikosti akumulací jsou dostatečné. Pokud porovnáme celkový 
objem akumulací, který činí 8250 m3

  s nárokem na akumulaci v návrhovém období-orient. 60%  Qm = 
0,60. 7.171 = 4302,60 m3 je celkový objem stáv. akumulací téměř dvojnásobný. Pouze v případě, že 
jsou v současnosti v některé z akumulací problémy s kapacitou, by bylo nutné jejich zvětšení..   

  

8.2.3. Návrh  

Na základě vypočtené potřeby vody a posouzení jednotlivých zařízení je pro návrhové období 
velikost zdrojů vody, akumulací a kapacita vodovodních řadů plně dostačující. 

Poznámka: S ohledem na složitost celého vodovodního systému doporučujeme vypracování generelu 
městské vodovodní sítě s hydraulickým posouzením stávajících zařízení a návrhem na optimalizaci 
provozu tohoto zařízení popř. rekonstrukci a doplnění. Cílem optimalizace by mělo být maximální 
využívání gravitačních zařízení a minimalizace čerpání.   

V rámci „R+P Uherský Brod“ byla zpracována tech. mapa v M 1:2000  se zákresem stávající vodovod-
ní sítě.  V návrhu ÚPN města Uherský Brod  je technická mapa doplněna o návrhové vodovodní řady, 
jejichž výstavbou bude zajištěno napojení lokalit navržených v ÚPD k zástavbě na stávající vodovodní 
síť. Dimenze řadů byla navržena orientačně dle ČSN 73 0873, při návrhu konkrétní zástavby pro 
jednotlivé lokality budou dimenze upřesněny. V případě, že nepokryje kapacita stávající sítě plně 
požární potřebu je rozdíl nutné zajistit z jiných zdrojů (povrchový tok, požární nádrž).  

V závislosti na stáří, technickém stavu vodovodního potrubí a četnosti poruch bude probíhat jeho 
postupná rekonstrukce.    

 V řešení  ÚPN města jsou respektovány závěry vyplývající ze zpracovaného PRVKÚC 

okresu Uherské  Hradiště: 

1)   návrh propojení vodojemu „Kino-Svět“ - vodojem „Lapač“ přivaděčem PVC DN 200 v délce cca 800 m - rok 
2005, jeho trasa bude situována v trase stávajícího vodovodu DN 150, který je mimo provoz a není ve 
výkresové dokumentaci zakreslen. V grafické části je trasa zakreslena orientačně. 

2)  Při příznivé bilanční situaci zdrojů a spotřeby vody ve skupinovém vodovodu č.1 - Uherské Hradiště -  Uherský 
Brod - Bojkovice  bude pro výhled zásobení pitnou vodou Uherského Brodu po roce 2010 možné uvažovat z 
provozně ekonomických důvodů s odstavením zdrojů Uh. Brod - Těšov a ÚV Těšov. V době zpracování 
územního plánu města byla  již tato zařízení odstavena a nadále jsou uvažována pouze jako rezerva.     

V městské části Maršov není s vybudováním veřejného vodovodu uvažováno. Jako zdroje vody zde  
budou využívány i nadále lokální studny. 

Požární zásobování vodou je možné řešit z požární nádrže nebo vodního toku. V případě nádrže by 
dle ČSN 73 0873 pro požární zajištění řešeného území měla tato mít objem 14m3 v max. vzdálenosti 
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od místa zásahu 600 m. V nových lokalitách budou při realizaci vodovodní sítě osazeny nadzemní 
hydranty, rovněž tak při rekonstrukci stáv. vodovodní sítě.   

Požární vodu je možné odebírat i z potoka, zde je však nutné, aby byl zajištěn v souladu s ČSN 73 

6873 trvalý průtok 4 ls-1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme pro zajištění požární vo-

dy pro obytnou zástavbu vybudovat požární nádrž o min. objemu 14m3 . 

 

Změna č. 1 
Řešení změny č. 1 ÚPN města Uherský Brod respektuje základní koncepci zásobování vodou podle 
schválené ÚPD. 
 
Lokalita 1 – ul. Zátiší 
Navržená lokalita pro situování občanské vybavenosti bude napojena na stávající vodovodní řad -v ul. 
Zátiší.  
 
Lokalita 2 – sídliště Pod vinohrady – u rybníka 
Pro tuto lokalitu musí být vybudován nový vodovodní řad (bude trasován v zeleném pásu, přilehlém 
k pozemkům RD). Vlastní řešení bude realizováno podle podrobné proj.dokumentace. 
 
Lokalita 3 – ul. Vlčnovská – u pily 
Navržená lokalita pro situování smíšené zóny (občanská vybavenost + podnikatelské aktivity) bude 
napojena na stávající vodovodní řad –v ul. Vlčnovská.  
 
Řešení zásobování vodou současně řeší i zásobování požární vodou. 
Stávající vodovodní zařízení bude respektováno. 
 

Změna č. 2 
Řešení změny č. 2 ÚPN města Uherský Brod respektuje základní koncepci zásobování vodou podle 
schválené ÚPD. 
 lokalita č.1 : cyklotrasa u Slováckých strojíren  
                         na řešení zásobování vodou nemá dopad 
 lokalita č.2 :  cyklotrasa v místní trati „Maršov horní“  
                         na řešení zásobování vodou nemá dopad 
 lokalita č.3 :  lokalita u Korečnice 
                            napojení navržené plochy pro průmyslovou výrobu bude provedeno napojením na 

navržený vodovodní řad v řešené lokalitě. Stávající vodní zdroj, nacházející se 
v lokalitě, bude respektován v plném rozsahu vč.10 m ochranného pásma. 

 lokalita č.4:  lokalita Slovácké strojírny 
                          v rámci změny č.2 ÚPN města Uherský Brod se řeší pouze změna funkčního 

využití ploch řešených v územním plánu města, zásobování vodou zůstává podle 
řešení schválené ÚPD  

  S návrhem nových vodovodních řadů bude současně řešeno i zásobování vodou pro požární 
účely. 

 

    8.3  ODPADNÍ VODY 

 

Podklady:   -  Program rozvoje města Uherský Brod,  objednatel: Město Uh. Brod, útvar měst.architekta, (Löw a spol., s.r.o.  

Brno, prosinec  1998 
                    -   Program rozvoje vodovodů a kanalizací  územního celku okresu Uherské Hradiště 

 -   Územní plán sídelního útvaru Uherský Brod, zpracovatel Stavoprojekt Gottwaldov,   r. 1989 

                    -   Rozbory a průzkumy města Uherský Brod,  S. projekt plus a.s., Zlín, r. 2001  

                    -   Koncept územního plánu města Uherský Brod,  S. projekt plus a.s., Zlín, r. 2002  
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8.3.1  Stávající stav 
Město Uherský Brod má stávající jednotnou kanalizační síť. Tato byla budována postupně - nejstarší 
části byly vybudovány před 60 lety, značná část stok je z období 1971-75. Materiálem stok jsou 
většinou betonové a železobetonové trouby. V Maršově  není vybudována soustavná kanalizace. 
 
Město Uherský Brod má stávající mechanicko-biologickou ČOV s nitrifikací a denitrifikací. ČOV je v 
současnosti nevytížená, v provozu je pouze jedna linka. V současnosti jsou na tuto ČOV napojeni 
obyvatelé Uh.Brodu a měst.částí Újezdec, Těšov a Havřice, dále obyvatelé obce Nivnice. 
 
ČOV byla vyprojektována na výhledový rok 2020 s celkovým počtem obyvatel (Uherský Brod + 
Nivnice) - 29.780 za předpokladu potřeby vody 460 l/os.den a specifického znečištění 84g BSK5/obyv. 
den.  Kapacita ČOV je 16.610 m3d-1 pro  127.383 EO  

 Popis současného stavu odvádění a likvidace odpadních vod celého řešeného území je podrobně 

popsán v textové části elaborátu „R+P Uherský Brod“ a „Koncept ÚPN města Uherský Brod“. 
 
 

8.3.2  Množství odpadních vod 

A /  SPLAŠKOVÝCH      (Stanoveno pro návrhové období ) 
Průměrné denní množství    viz výpočet potřeby vody 
Qd = 5.498,00 m3d-1 

Qd =    63,64 ls -1 

Maximální množství 
Qm = Qp x kh = 5.498,00 x 1,90 = 10.446,20 m3d-1  = 435,26 m3h-1 

Qm =  121 ls-1 

Znečistění odpadních vod 
Počet ekvivalentních obyvatel   :      5,498.000  ld-1  :  150 l/EO/den  = 36.653 EO 
BSK 5      36.653  EO  x  0,060 kg/EO/d =    2.199,20 kg/d 
NL           36.653 EO  x  0,055 kg/EO/d =    2.015,92 kg/d 
CHSK     36.653  EO  x  0,120 kg/EO/d =    4.398,40 kg/d 
 

B/  DEŠŤOVÝCH     
Se stanoví  ze vzorce   Q = kd x Ss x qs 
Kde   kd = odtokový součinitel dle ČSN 756101 se volí  s ohledem  na charakter a spád území: 

         Ss = plocha odvodňovaného okrsku v ha      

         qs = intenzita 15 min. deště při periodicitě  p = 0,5  je pro Uherský Brod dle Trupla 148 l/s/ha  

 

8.3.3  Návrh 

Jednotlivé lokality navržené k zástavbě budou odkanalizovány do stávající kanalizační sítě podle 
následujících zásad: 

Proluky a rozsahem malé lokality v přímé návaznosti na stávající zástavbu budou odkanalizovány 
pomocí jednotné kanalizace.  

Lokality v přímé návaznosti na vodoteče budou odvodněny pomocí oddílné kanalizace.  Splaš-
ková kanalizace bude napojena do stávající jednotné kanalizace, dešťová kanalizace bude vyú-
stěna do vodních toků.   

Lokality bez návaznosti na vodoteče budou odvodněny pomocí jednotné kanalizace s napoje-
ním do stávající jednotné kanalizace. V případě větších ploch, je nutno stávající kanalizaci kapa-
citně posoudit a popř. navrhnout před napojením retenční objekt (zejména  území pod hvězdárnou) 
pro eliminaci odtokového množství.  

Extravilánové vody budou, tam kde je to možné, na obvodu zástavby zachyceny  pomocí záchyt-
ných příkopů, tam kde je to možné, odvedeny přímo do vodních toků nebo přes lapače splavenin 
napojeny do dešťové resp. jednotné kanalizace. 
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Čistírna odpadních vod  je kapacitně předimenzovaná a i pro návrhové období bude dostatečná. Je 
v zájmu odvést veškeré splaškové vody z území na ČOV. Čistírnu je nutné provozovat tak, aby kvalita 
vypouštěné vody byla v souladu s nařízením vlády č.82/ 1999, které stanoví ukazatele a jejich přípust-
né hodnoty znečistění ve vypouštěných vodách. Vzhledem k tomu, že čistírna byla realizována v do-
bě, kdy některé  ukazatele neplatily nebo byly požadovány jiné hodnoty přípustného znečistění vypou-
štěných vod, je nutné čistírnu technologicky vybavit tak, aby kvalita vypouštěné vody splňovala naříze-
ní vlády č.82/ 1999.  

Maršov  - v této městské části je nezbytné dořešení odvádění a likvidaci odpadních vod. Navrhujeme 
zde z tohoto důvodu vybudování splaškové kanalizace a kompaktní ČOV. ČOV je navržena s rezer-
vou 15 EO pro 50 EO.  

Variantou ČOV je bezodtoková jímka s odvozem na nevytíženou MČOV v Uherském Brodě.  

S ohledem na velikost a budoucí rekreační charakter této městské části, je možné řešit likvidaci od-
padních vod lokálně v domovních ČOV nebo v samostatných bezodtokových jímkách. 

 

 V návrhu ÚPN města Uh. Brod jsou respektovány závěry vyplývající ze zpracovaného 

PRVKUC okresu  Uherské Hradiště : 
 
 Na ČOV Uherský Brod budou v maximálně možné míře napojeny odpadní vody z dalších okolních obcí: 

Bystřice pod Lopeníkem, Bánov, Záhorovice, Nezdenice, Šumice, Pašovice, Prakšice  (zrušení stávající ČOV) 
a z obcí ležících západně od Uherského Brodu: Veletiny, Hradčovice, Drslavice – ve výkresové příloze jsou 
zakresleny trasy kanalizačních sběračů z uvedených oblastí. 

 
  V návrhovém období do r. 2015 neuvažuje SVK a.s. s větší rekonstrukcí, popř. s výstavbou kanalizace. Bude 

se jednat pouze o běžnou údržbu a opravy, popř. odstranění havárie. Bude rekonstruována kanalizace ve 
středu města, která vzhledem ke svému stáří není v dobrém tech. stavu.  

 
  Je uvažováno s rekonstrukcí cca 300 m kanalizačních stok v Havřicích. 

 

8.3.4    Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok  

Jsou stanoveny podle zákona č. 274/2001 Sb. 
 

 Popis a rozsah ochranných pásem  viz kapitola „Limity území, ochranná pásma“. 

 

Změna č. 1 
Řešení změny č.1 ÚPN města Uherský Brod respektuje základní koncepci likvidace odpadních vod 
podle schválené ÚPD, řešení  změny č. 1 nemá na ni dopad.  
 
Lokalita 1 – ul. Zátiší 
Navržená lokalita pro situování občanské vybavenosti bude napojena na stávající kanalizační sběrač -
v ul. Zátiší.  
 
Lokalita 2 – sídliště Pod vinohrady – u rybníka 
Pro tuto lokalitu musí být vybudován nový kanalizační sběrač. Jeho trasa je navržena kolem místní 
komunikace – na odvrácené straně od pozemků RD (lok.B43, kapacita 4RD). Vlastní řešení bude 
realizováno podle podrobné proj.dokumentace. 
 
Lokalita 3 – ul. Vlčnovská – u pily 
Navržená lokalita pro situování smíšené zóny (občanská vybavenost + podnikatelské aktivity) bude 
napojena na stávající kanalizační řad - v ul. Vlčnovská.  
 
 
Nová kanalizace pro odvedení odpadních vod z řešených ploch v jednotlivých lokalitách bude napoje-
na na kanalizační síť města s likvidací odpadních vod na městské čistírně odpadních vod, stávající 
kanalizace bude respektována. 
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Změna č. 2 
Řešení změny č.2 ÚPN města Uherský Brod respektuje základní koncepci likvidace odpadních vod 
podle schválené ÚPD, řešení  změny č. 2 nemá na ni dopad.  
 lokalita č.1 : cyklotrasa u Slováckých strojíren  

                         na řešení odkanalizování a likvidace odpadních vod nemá dopad 
 lokalita č.2 :  cyklotrasa v místní trati „Maršov horní“  

                         na řešení odkanalizování a likvidace odpadních vod nemá dopad 
 lokalita č.3 :  lokalita u Korečnice 

                             odkanalizování navržené plochy pro průmysl. výrobu bude řešeno novým 
kanalizačním sběračem (s likvidací odpadních vod na městské ČOV). Dešťové 
vody budou svedeny do vodního toku Nivnička. 

 lokalita č.4:  lokalita Slovácké strojírny 

                          v rámci změny č.2 ÚPN města Uherský Brod se řeší pouze změna funkčního využití 
ploch řešených v územním plánu města, odkanalizování a likvidace odpadních vod 
vodou zůstává podle řešení schválené ÚPD  

 
 Nová kanalizace pro odvedení odpadních vod z navrhovaných rozvojových ploch bude napojena na 

kanalizační síť města s likvidací odpadních vod na městské čistírně odpadních vod, stávající 
kanalizace bude respektována. 

 

    8.4   VODNÍ TOKY A NÁDRŽE 
 

8.4.1  Vodní toky 

Hlavním recipientem řešeného území (správního území) města  Uherský Brod je významný vodní tok - 
řeka Olšava, která je ve správě Povodí Moravy s.p. , závod Střední Morava, provoz Uh. Hradiště.  

č.poř.          název toku               hydrologické poř.číslo         plocha povodí (km2) 

555             Olšava                       4 - 13 - 01 – 124                      401,23 

Pravostranné  přítoky  Olšavy  

Název vodního toku Hydrologické pořadí Plocha povodí (km2) Správce toku 

Luhačovický potok  4-13-01-113  143,086 Povodí Moravy s.p., závod Střední Morava, provoz 
Uherské Hradiště 

Hořenůšek 4-13-01-114 5,0 Lesy ČR, oblastní správa toků Brno 

Těšovský potok 4-13-01-114 5,0 Město Uherský Brod 

Vinohradský potok 4-13-01-116 3,8 ZVS,  Regionální kancelář Brno, územní pracoviště 
Uherské Hradiště 

Havřický potok 4-13-01-124 Součást dílčího povodí 
Olšavy 

ZVS,  Regionální kancelář Brno, územní prac. 
Uherské Hradiště- po vstup toku do zatrubnění 

Město Uherský Brod od vstupu do zatrubnění po ústí 
do řeky Olšavy 

Levostranné   přítoky  Olšavy  

Název vodního toku Hydrologické pořadí Plocha povodí (km2) Správce toku 

Bánovský potok 4-13-01-115 12,723 ZVS,  Regionální kancelář Brno, územní pracoviště 
Uherské Hradiště. 

Nivnička 4-13-01-117 82,3 Povodí Moravy s.p., závod Střední Morava , provoz 
Uherské Hradiště. 

Mlýnský potok  4-13-01-124 Součást dílčího povodí 
Olšavy 

Město Uherský Brod 

Černý  potok 4-13-01-124 Součást dílčího povodí 
Olšavy 

ZVS,  Regionální kancelář Brno, územní pracoviště 
Uherské Hradiště. 

Chrástka 4-13-01-124 Součást dílčího povodí 
Olšavy 

ZVS,  Regionální kancelář Brno, územní pracoviště 
Uherské Hradiště. 
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 Luhačovický potok a Nivnička  patří mezi  významné vodní toky 

 

Odtokové poměry 
N - leté průtoky ( QN ) v m3/s 

Název vodního toku 1 2 5 10 20 50 100 let 

Olšava 51,0 71,5 102,0 127,0 155,0 193,5 225,00 

Nivnička  27,0 37,0 50,0 60,0 75,0 95,0 110,0 

Havřický potok 1,3 - 4,0 5,6 - 10,3 13,0 

Hořenůšek 1,0 2,0 4,0 6,5 9,5 15,0 20,0 

 

Územím Maršova protéká Maršovský potok. Je levostranným přítokem Holomně.  

 

8.4.2   Vodní nádrže 
V severní  části centra  Uherského Brodu  na Vinohradském potoku jsou situovány dvě vodní nádrže 
„Ve vinohradech „ , sloužící ke sportovně rekreačním účelům. Jsou ve správě  MOMRS. V jižní části 
Uherského Brodu v blízkosti sídliště Olšava je na Mlýnském potoku v blízkosti bývalého mlýna vybu-
dován Škrlovský rybník (ve správě MOMRS).  

 

8.4.3   Návrh  

a) Vodní toky 

 Podél vodních toků je nutno respektovat provozní pásmo. Šířka provozního pruhu u vodního toku 
určeného pro vodní cesty od břehové čáry je nejvýše 10 m, šířka provozního pruhu jiných toků dle 
druhu opevnění břehů a vegetace nejvýše 6 m. Toto ochranné pásmo je důležité respektovat pro 
provádění nezbytných úprav a údržby toku. 

 V zastavěném území nesmí být budovány stavby ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty 
ochranné hráze vodního toku, bez souhlasu vodoprávního úřadu. Toto ochranné pásmo je důležité 
respektovat pro revitalizaci vodních toků i mimo zastavěné území.  

 V řešení ÚPD je stanoveno ochranné pásmo ve vzdálenosti 20 m od břehové hrany. Toto ochranné 
pásmo doporučujeme respektovat s ohledem na možné revitalizace vodních toků i mimo zastavěné 
území. 

 Územně plánovací dokumentace  respektuje  závěry vyplývající ze zpracovaných elaborátů: 

Koncepce postupu revitalizace povodí Olšavy 1.část (Löw a spol., s.r.o. Brno, prosinec 1993) 

Koncepce revitalizace Luhačovického potoka a Olšavy pod Nivničkou, 2.část (Löw a spol, s.r.o. Brno, 1995) 

Lokální studie protierozních opatření  

 Technické úpravy se předpokládají v následujícím rozsahu . 

úprava koryta Olšavy na Q100 v návaznosti na zpracování aktualizace záplavového území – viz. 
kap.23.1  

uvolnění zastavěných úseků  Těšovského potoka 

uvolnění trasy Hořenůšku v Újezdci 

V rámci návrhu jsou zakresleny ve výkresové příloze ZPF erozně ohrožené území (jako podkladu 
bylo využito výše uvedených elaborátů)  s návrhem způsobu PEO.Tato opatření je nutno 
postupně realizovat tak, aby bylo zamezeno eroznímu ohrožení půd a tím také k jejich 
splachům do vodních toků. PEO je věnována samostatná kapitola. 

 

b)  Vodní nádrže 

V zájmovém území jsou v rámci řešení návrhu ÚPD navrženy (jako součást protipovodňových 
opatření) plochy pro nové vodní nádrže na přítoku Olšavy - Luhačovickém potoce. V návaznosti 
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na stávající objekt motorestu je navržena vodní plocha určená pro rekreaci, vzdáleněji je pak  
navržena vodní plocha k víceúčelovému využití – ke sportovním účelům – rybaření a zejména by měla 
sloužit jako retenční objekt k eliminaci odtokového množství.  

Další dvě vodní plochy jsou navrženy ve východní okrajové části k.ú. Újezdec na Olšavě – jako 
víceúčelové vodní plochy, které jsou součástí protipovodňových opatření. 

U stávajících vodních nádrží  je nutné provádět pravidelnou údržbu, zejména u Škrlovského rybníka 
v návaznosti na Mlýnský potok doporučujeme provést revitalizaci, aby toto cenné území v blízkosti 
hustě zastavěného území mohlo sloužit  k rekreačním účelům.  

 

Změna č. 1 

V lokalitách řešených změnou č. 1 ÚPN města Uherský Brod nejsou navrhovaným řešením dotčena 
ochranná (provozní) pásma vodních toků (tj. 6 m od břehové hrany zachování manipulačního pruhu 
pro údržbu vodních toků, 15 m od břehové hrany nesmí být realizována žádná stavba). 
 

Změna č. 2 

V lokalitách řešených změnou č. 2 ÚPN města Uherský Brod nejsou navrhovaným řešením dotčena 
ochranná (provozní) pásma vodních toků (tj. 6 m od břehové hrany zachování manipulačního pruhu 
pro údržbu vodních toků, 15 m od břehové hrany nesmí být realizována žádná stavba). 

V lokalitě č. 3 – nová plocha pro výrobu (mezi vodním tokem Nivnička a příjezdovou komunikací do 

areálu ZD) nesmí být umisťovány a zřizovány takové provozovny, které by mohly ovlivnit kvalitu vod 

ve vodním toku Nivnička (zejména čerpací stanice PHM, provozovny a sklady, kde by se nakládalo 

s nebezpečnými a zvláště nebezpečnými látkami. 
 

     8.5   ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM                

 

8.5.1   Současný stav   
Uherský Brod je celoplošně plynofikován. Je zásobován zemním plynem včetně místních částí 
Havřice, Těšov a Újezdec. Místní část Maršov plynofikována není, ani se s její  plynofikací neuvažuje. 
Současný stav je vyhovující, všechny požadavky jsou pokryty s dostatečnou reservou. Plynofikace 
řešeného území byla skončena v r. 1997. 

 Popis současného stavu plynofikace města je podrobně popsán v textové části elaborátu „R+P 

Uherský brod a v textové části „Koncept ÚPN města Uherský Brod“. 
 

8.5.2   Potřeba plynu   
S ohledem  na propojenost plynovodní sítě je výpočet stanoven pro celé území Uherského Brodu 
mimo Maršova, který není a nebude plynofikován. 
 
Současnost :   Popis současného stavu potřeby plynu je podrobně popsán v textové části elaborátu 

„R+P Uherský Brod a v textové části „Koncept ÚPN města Uherský Brod“. 
 
d)  Rekapitulace současné spotřeby plynu : 
 m3/hod tis. m3/rok 

VO 6.500 9.100 

MO 1.371 3.000 

Obyvatelstvo 4.571 10.010 

CELKEM 12.442 22.100 

 
Návrh : 
a)   Obyvatelstvo počet odběratelů : RD : 2457+ 548= 3005,  BD:  3518+760=4278 
Hodinová spotřeba plynu pro byt v RD uvažována ve výši 2,6m3/hod vynásobená koeficientem 
současnosti  0,46 
pro byt v bytovém domě pak ve výši 1,8 m3/hod vynásobené koeficientem současnosti 0,29 
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Hodinová spotřeba plynu: 
3.005 x 2,6 x 0,46 =   3.593,98 m3/hod 
4.278 x 1,6 x 0,29 =   1.984,99 m3/hod 
celkem                      5.578,97 m3/hod 
 
Roční spotřeba plynu: 
3.005  x  3.000  =   9.015,0  tis.m3/rok 
4.278  x    750  =    3.208,5  tis.m3/rok                                      . 
celkem                 12.223,5 tis.m3/rok 
 
b)  Maloodběr (uvažováno 30% potřeby pro obyvatelstvo) 
Hodinová spotřeba plynu :   1.674 m3/hod 
Roční spotřeba plynu:          3.670 tis. m3/rok 
 
c)  Velkoodběr 
Následující údaje byly získány od uvedených odběratelů na základě dotazníkové akce: 
Česká zbrojovka - Vlčnovská                    100 m3/h               200 tis.m3/rok 

Česká zbrojovka – Sv.Čecha                 2.500 m3/h            3.500 tis.m3/rok 

Celkem                                                   2.600 m3/h             3.700 tis.m3/rok 
 
Slovácké strojírny mají  samostatnou vysokotlakou  regulační stanici   
Slovácké strojírny                                   2.500 m3/h            4.200 tis.m3/rok 

Celkem                                                   5.100 m3/h           7.900 tis.m3/rok 

 
 Protože se dotazníkové akce nezúčastnily všichni velkoodběratelé je tato zjištěná potřeba plynu 

pro bilanci povýšena o 30 % 
        VO : (+ 30 % )                                     6.500 m3/h                10.000 tis.m3/rok 
 
d)  Rekapitulace  návrhové  spotřeby plynu : 
 m3/hod tis. m3/rok 

VO 6.500 10.000 

MO 1.674 3.670 

Obyvatelstvo 5.579 12.224 

CELKEM 13.753 25.894 

 

8.5.3   Návrh   
Z hlediska dalšího rozvoje území lze zásobování plynem hodnotit pro všechny zóny jako velmi dobré. 
Soustava je kapacitně vyhovující, umožňuje rozšíření navázáním na stávající stav po případných 
úpravách. 

V předloženém návrhu ÚPN je řešeno zásobování zemním plynem ploch navržených k zástavbě. 
Bude preferováno napojení na středotlakou síť, zejména v místech se soustředěnou zástavbou a 
pro průmyslovou a podnikatelskou zónu 

V místní části Maršov není s plynofikací uvažováno z důvodu odlehlosti tohoto území od plyná-
renského zařízení, ze kterého by  mohlo být zásobováno zemním plynem. 

Návrh ÚPN respektuje stávající plynovodní síť a její ochranná a bezpečnostní pásma v rozsahu podle 
zákona č. 458/2000 Sb. zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích - bezpečnostní a ochranná pásma hlavních tras inženýrských sítí.  

 
8.5.4   Ochranná a bezpečnostní pásma 

plynovodů stanoví   Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích č. 458/2000. 
 
Ve výkresové části je vzhledem k  měřítku zakresleno pouze bezpečnostní pásmo VTL  a VVTL plyno-
vodů. 
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 Popis a rozsah ochranných pásem  viz kapitola „ Limity území, ochranná pásma“. 

 

Změna č. 1 
Město Uherský Brod je plně plynofikováno. Řešení změny č. 1 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.1 – občanská 
vybavenost a lokalita č. 3 – smíšená zóna: obč.vybavenost + podnikatelské aktivity). Stávající STL 
plynovodní síť umožňuje svými dimenzemi připojit všechny další individuální odběratele. V případě 
větší soustředěné výstavby bude potřebné posoudit kapacitní schopnost STL plyn.sítě pro danou 
lokalitu – v podrobnější proj. dokumentaci. 
 
Lokalita 1 – ul. Zátiší 
Navržená lokalita pro situování občanské vybavenosti bude napojena na stávající STL plynovodní síť -
v ul. Zátiší.  
 
Lokalita 2 – sídliště Pod vinohrady – u rybníka 
Pro tuto lokalitu musí být vybudován nový plynovod (bude trasován v zeleném pásu, přilehlém 
k pozemkům RD, souběžně s vodovodem). Vlastní řešení bude realizováno podle podrobné 
proj.dokumentace. 
 
Lokalita 3 – ul. Vlčnovská – u pily 
Navržená lokalita pro situování smíšené zóny (občanská vybavenost + podnikatelské aktivity) bude 
napojena na stávající STL plynovodní síť - v ul. Vlčnovská.  
 
Při řešení výstavby a realizaci veškerých záměrů v území řešeném změnou č. 1 ÚPN města Uherský 
Brod je nutné přihlédnout k ochranným a bezpečnostním pásmům plynovodních zařízení, v rozsa-
hu podle zákona č.670/2004 Sb.– o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích. 
 

Změna č. 2 

Město Uherský Brod je plně plynofikováno. Řešení změny č. 2 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 – výrobní 
plochy a lokalita č. 4 – smíšená zóna: obč.vybavenost + podnikatelské aktivit, dále občanská 
vybavenost).  
 
Stávající STL plynovodní síť umožňuje svými dimenzemi připojit všechny další individuální odběratele. 
V případě větší soustředěné výstavby bude potřebné posoudit kapacitní schopnost STL plyn.sítě pro 
danou lokalitu – v podrobnější proj. dokumentaci. 
 lokalita č.1 : cyklotrasa u Slováckých strojíren  
                         na řešení zásobování plynem nemá dopad 
 lokalita č.2 :  cyklotrasa v místní trati „Maršov horní“  
                           na řešení zásobování plynem nemá dopad 
 lokalita č.3 :  lokalita u Korečnice 
                         navržená plocha pro průmysl. výrobu bude napojena na STL plynovodní síť v dané 

lokalitě 
 lokalita č.4:  lokalita Slovácké strojírny 
                          v rámci změny č.2 ÚPN města Uherský Brod se řeší pouze změna funkčního využití 

ploch řešených v územním plánu města, zásobování plynem zůstává podle řešení 
schválené ÚPD  

 Při řešení výstavby a realizaci veškerých záměrů v území řešeném změnou č. 2 ÚPN města 
Uherský Brod bude nutné mimo jiné, přihlédnout k ochranným a bezpečnostním pásmům 
plynovodních zařízení, v rozsahu podle zákona č. 670/2004 Sb.– o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích. 
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    8.6   ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ              

 

8.6.1     Stručné zhodnocení a popis současného stavu 
Situace v zásobování elektrickou energií je na území města Uherský Brod příznivá. Tato skutečnost je 
dána tím, že přímo na území města – v jeho jižní části při silnici na Vlčnov je stávající rozvodna R 
110/22 kV, která prakticky zásobuje el.energií celý spádový region Uherský Brod. Z této rozvodny je 
vyvedena celá řada napájejících vedení v napěťové hladině VN 22 kV, ze kterých je zajišťována 
dodávka do regionu vč. vlastního města  a  přilehlých městských částí. 

 Popis současného stavu zásobování elektrickou energií města Uherský Brod  je podrobně popsán 

v textové  části „R+P Uherský Brod a v textové části „Koncept ÚPN města Uherský Brod“. 
 

8.6.2  Nadřazené sítě el. energie VVN – souč.stav 

Stáv. transformovna s rozvodnou  110/22 kV je venkovního provedení typu H  pro dva transformá-
tory  110/22 kV do  výkonu  2x 40  MVA - je určena pro vlastní město a okolí. Rozvodna je řízena 
dálkově z dispečinku Otrokovice. 

Z rozvodny jsou vyvedeny čtyři nadzemní vzdušné vedení : 

–   vvn 110 kV    č.5570    směr    R - Otrokovice 

–   vvn 110 kV    č.5571    směr    R - Otrokovice 

–   vvn 110 kV    č.5510    směr    R - Slavičín 

–   vvn 110 kV    č.543      směr    R – Velká nad Veličkou 

 

8.6.3  Nadřazené sítě el. energie VVN – návrh 

Z hlediska rozvoje sítí velmi vysokého napětí, uvažuje energetika s výstavbou následujících zařízení : 

-    rekonstrukci stávajícího jednoduchého vedení 110 kV Uh.Brod – Slavičín, na dvojté vedení 110 kV, 
přičemž nově vybudované vedení 2x110 kV, bude realizováno v trase dnešního vedení 110 kV. 
Předpokládané období realizace zmíněné rekonstrukce je plánována po r.2002 

-    výstavbu nového vedení 2x110 kV Uh.Brod – (Strání) – Bošáca, přičemž s výstavbou se uvažuje 
po r.2005. Trasa zmíněného plánovaného vedení 2x110 kV, v prostoru před rozvodnou 110 kV 
Uh.Brodu, je navržena v souběhu s vedením 110 kV č.5510 (Uh.Brod – Slavičín) a č.543 (Uh.Brod  
Velká n.V) 

-  úpravy v rozvodně 110 kV Uh.Brod, v souvislosti se zaústěním zmíněných vedení 110 kV a 
s rekonstrukcí rozvodny 110 kV Uh.Brod. Uvedené úpravy budou realizovány v areálu rozvodny, 
předpokládaný termín po r.2003 

pro plánovanou rekonstrukci stáv. vedení a výstavbu nových vedení 110 kV, v prostoru od rozvod-ny 
110 kV,  budou ponechány rezervní koridory šířky 32 m na každou stranu od stávajících OP až do 
místa odbočení na směr Slavičín–Bošáca, dále bude pokračovat rezervní koridor šířky 32 m – viz 
situace. 

 

8.6.4    Sítě  el. e nergie  VN 22 kV 

Z transformovny 110/220 kV - rozvodny 22 kV, jsou provedeny vývody pro město Uh. Brod, i pro okol-
ní obce : 

-        vn 22 kV    č.738    směr překlenutí obchvatu  a ústí na  VN 369 

-        vn 22 kV    č.395    směr Nivnice 

-        vn 22 kV    č.350    směr Strání Květná 

-        vn 22 kV    č.167    směr Slovácké strojírny 

-        vn 22 kV    č.384    směr Slovácké strojírny 
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-        vn 22 kV    č.75      směr Bojkovice, Slavičín 

-        vn 22 kV    č.9        směr Bojkovice, Slavičín 

-        vn 22 kV    č.47      směr Luhačovice  

-        vn 22 kV    č.66      směr město Uherský Brod, včetně Prakšice, Pašovice  

-        vn 22 kV    č.122    směr město Uh.Hradiště 

-        vn 22 kV    č.58      směr město Uh.Hradiště 

-        vn 22 kV    č.172    směr Zbrojovka 

-        vn 22 kV    č.170    směr město Uherský Brod 

ve výhledu se plánuje vybudování dalšího přívodu  VN 22 kV do kabelové sítě města 

Jak je z přehledové tabulky zřejmé, město Uherský Brod je zásobováno elektrickou energií  ze sítí vn 
22 kV  vzdušného nadzemního provedení. Na stávající rozvody vn 22 kV  je možné napojit další nové 
trafostanice, případně zajistit osazení vyšších typů transformátorů  (po dohodě s provozovatelem sítě). 

 

8.6.5  Transformační stanice 22/0,4 kV   -   DISTRIBUČNÍ  stav r 2002 
V městských částech a v okraj. území města jsou stáv. trafostanice venkovního provedení, stožárové 
s možností transformačního výkonu převážně  do 400 VA, případně i 630 kVA. Ve vnitřní části města 
jsou distribuční  trafostanice buď vestavné, příp. kioskové, s transformačním výkonem do 1x630 kVA, 
příp. 2x630 kVA. Dále je v území řada odběratelských trafostanic, které zajišťují dodávku přímo jedno-
tlivým odběratelům. 
 
Tabulkový přehled transformačních stanic v řešeném území : 
 
MARŠOV 
Majetek                                                                             JME        Cizí              JME                          Cizí 

Stanice 
Majetek 

Označení Název TS Provedení 
číslo  VN 

Konstrukce 
do   kVA 

Instalované 
trafo   kVA 

Instalované 
trafo   kVA 

JME T 1 Maršov BTS/66 400 160  

 
HAVŘICE 
Majetek                                                                                      JME        Cizí               JME                        Cizí 

Stanice 
Majetek 

Označení Název TS Provedení 
číslo  VN 

Konstrukce 
do   kVA 

Instalované 
trafo   kVA 

Instalované 
Trafo   kVA 

CIZÍ T 1 Cihelna BTS/58                400  160 

JME T 2 Kult. Dům BTS/58 400 400  

JME T 3 Obec u příjezdu BTS/58 400 400  

JME T 4 Slunečná BTS/66 400 400  

JME T 5 Zahrádky BTS/58 400 100  

JME T 6 ZD Ž     /66 160 160  

JME T 7 Motorest BTS/66 400 160  

CELKEM    2160       400 1 620 160 

 
TĚŠOV 
Majetek                                                                                     JME        Cizí            JME                       Cizí 

Stanice 
Majetek 

Označení Název TS Provedení 
číslo  VN 

Konstrukce 
do   kVA 

Instalované 
trafo   kVA 

Instalované 
Trafo   kVA 

JME T 1 BKP BTS/47 630 400  

JME T 2 Horní konec BTS/47 250 160  

JME T 3 Rubaniska BTS/66 400 160  

JME T 4 U dráhy BTS/47 400 250  

JME T 5 U dvora BTS/47 400 160  

JME T 6 Vodárna BTS/47 400 160  

JME T 7 ZD BTS/9 400 160  

CELKEM    2 880 1 450  

 
ÚJEZDEC 
Majetek                                                                                        JME        Cizí                JME                      Cizí 

Stanice 
Majetek 

Označení Název TS Provedení 
číslo  VN 

Konstrukce 
do   kVA 

Instalované 
trafo   kVA 

Instalované 
Trafo   kVA 

JME T 1 Lůčky K     /47 400 160  

JME T 2 Škola BTS/47 630 630  

JME T 3 U mlýna Ž    /9 160 160  

JME T 4 U točny BTS/47 400 160  

JME T 5 ZD BTS/47 400 160  
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CELKEM    1 990 1 270  

 
UHERSKÝ BROD 
Majetek                                                                                           JME      Cizí                  JME                      Cizí 

Stanice 
Majetek 

Označe
ní 

Název TS Provedení 
číslo  VN 

Konstrukce 
do   kVA 

Instalované 
trafo   kVA 

Instalované 
Trafo   kVA 

JME T 1 Olšava 1 Z   /739 630 0  

JME T 2 Olšava 2 Z    /739 630 630  

JME  T 3 Olšava 3 Z    /739 630 630  

JME T 4 Olšava 4 Z    /739 630 0  

CIZÍ T 5 ACHP Z    /47               2x400  400 + 0 

JME T 6 AXA K    /66 630 630  

CIZÍ T 7 Benzina BTS/47                 250  160 

CIZÍ T 8 Brodex Z     /170               2x400  400 + 0 

JME T 9 Bytovka u pivovaru BTS/66 400 250  

JME T 10 C-u školy  Z     /66 2x630 630 + 400  

CIZÍ T 11 ČD BTS/170                 400  100 

CIZÍ T 12 Čistírna BTS/170                 400  400 

CIZÍ T 13 ČOV Z     /170                2x630  2x630 

JME T 14 ČSAD BTS/170  630 630  

CIZÍ T 15 ČSAD-garáže BTS/66                 400  250 

CIZÍ T 16 ČZ Vlčnovská Z   /170              1 000  630 

CIZÍ T 17 Drůbežárna BTS/170                 630  400 

CIZÍ T 18 Dřevoděl BTS/170                 630  630 

JME T 19 FRUTA Z    /66 2x400  400 + 0  

JME T 20 Gymnázium Z    /66 2x400 200 + 400  

CIZÍ T 21 Jednota Z    /170                 400  400 

CIZÍ T 22 JM lesy BTS/170               2x630  160 + 0 

CIZÍ T 23 KAC K    /170               1 000  1 000 

CIZÍ T 24 Komunál BTS/66                  400  400 

JME T 25 Kovoděl BTS/66 400 250  

CIZÍ T 26 Lidová tvorba K    /170                 630  630 

CIZÍ T 27 Lisovna KASTEK BTS/170                  400  160 

JME T 28 Maršovská BTS/66 400 250  

CIZÍ T 29 MIPL BTS/66                  400  250 

JME T 30 Mlýn BTS/739 400 250  

JME T 31 Močidla K    /66 630 400  

JME T 32 Neradice 1 K    /66 630 630  

JME T 33 Neradice 2 K    /66 630 630  

JME T 34 Nerudova Z    /66 2x400 2x400  

JME T 35 U školky BTS/66 400 400  

JME T 36 Nová BTS/66 400 400  

JME T 37 Od Havřic BTS/66 400 400  

JME T 38 Panský dům Z    /66 2x630 630 + 400  

CIZÍ T 39 Pekárna BTS/66                 400  400 

CIZÍ T 40 Penzion Z    /66                 400  250 

CIZÍ T 41 Pivovar Z    /66             2x630  2x630 

CIZÍ T 42 Poliklinika Z    /66              2x400  2x400 

JME T 43 Provazní Z    /66 2x630 2x630  

JME T 44 Rolnická BTS/66 400 400  

JME T 45 Seichertova Z    /66 2x400 2x400  

JME T 46 Sídliště B BTS/66 2x630 2x400  

JME T 47 Tkalcovská Z    /66 2x400 2x400  

JME T 48 Sídliště A Z    /66 400 400  

CIZÍ T 49 SILO Z    /170           2x1 000  2x1 000 

CIZÍ T 50 Slovácké strojírny Z    /167               2 000  2 000 

CIZÍ T 51 Smetiště BTS/66                  400  400 

CIZÍ T 52 STS BTS/66                  630  630 

JME T 53 Školní statek BTS/66 630 630  

CIZÍ T 54 TEKKo BTS/66                  400  400 

JME T 55 Tovární BTS/66 400 400  

JME T 56 U Fortny K    /66 630 630  

JME T 57 U kotelny BTS/66 630 630  

JME T 58 U parku K    /66 2x630 2x630  

JME T 59 Sportovní hala Z    /66 2x630 2x400  

JME T 60 U střelnice BTS/66 250 100  

JME T 61 Na chmelnici Z    /66 2x400 2x400  

JME T 62 Vinohrady BTS/66 250 160  

JME T 63 Vodojem hvězdárna BTS/66 250 100  

JME T 64 VOP Z    /66 2x630  2x400 

CIZÍ T 65 Zbrojovka Z    /172             14 000  14 000 

CIZÍ T 66       ZD BTS/47                  630  630 
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JME T 67 ZD Nivnická BTS/47 630 400  

JME T 68 ZŠ Výsuní Z    /66 2x400 400 + 0  

CIZÍ T 69 INGSTAV BTS/122                 400  100 

JME T 70 R-UBR vlast. spotř. BTS/170 400  250 

CIZÍ T 71 Zimní stadion BTS/66                 630  630 

CIZÍ T 72 Kastek K    /66              2x630  2x630 

JME T 73 Penny BTS/66 400 400  

CIZÍ T 74 SVK BTS/66                  400  160 

JME T 75 Ulehly I. BTS/66 250 250  

JME T 76 Ulehly II. BTS/66 250 250  

CELKEM    28 660 
               36 670 

21 910 33 600 

Největší  odběratelé  v Uh.Brodě  popis viz v textová část „Konceptu ÚPN města Uherský Brod“. 
 

8.6.6   Odběrná místa dle sazeb - výše odběru elektřiny 

Sazba BP BV BS BSN B BN EN BH Celkem 

Uh.Brod 179 42 706 24 4 090 910 10 1 5 962 

Újezdec 24 13 26 1 106 149 1 0 320 

Těšov 22 11 50 1 116 132 0 0 332 

Havřice 24 5 80 1 121 133 0 0 364 

Maršov 2 0 11 0 1 3 0 0 17 

Celkem 251 71 873 27 4 434 1 327 11 1 6 995 

 

8.6.7   Sekunderní rozvody nn 0,4 kV 

 Podrobný popis viz v textová část „Koncept ÚPN města Uherský Brod“. 
 
8.6.8  Energetická rozvaha stávajícího stavu  

 Podrobný popis viz v textová část „Koncept ÚPN města Uherský Brod“. 
 

8.6.9    Návrh řešení zásobování el.energií do r. 2 015 

Energetická rozvaha 

Město (mimo měst.část Maršov) je plynofikováno, předpokládá se vytápění plynem z 70-80 %  a  
vytápění elektrickou energií  z  20-30 %. 

Stupeň elektrizace  dle  Směrnice č.13/98 – tab. č. 13 a tab. č. 3. 

Kromě přirozeného růstu spotřeby elektrické energie, zlepšováním vybavenosti jednotlivých domác-
ností, bude docházet k nárůstu spotřeby změnou stupně elektrizace dle kategorizace bytů. Tento 
nárůst musí být koordinován možnostmi energetických zařízení  VN, NN a transformoven. 

Lze předpokládat, že podíl domácností, které budou v budoucnu využívat elektrickou energii pro 
vaření pokrmů, ohřev vody a vytápění poroste a bude vyšší než 20 %. 

 

Pro návrhové údobí ve městě se předpokládá : 

     rod.domky            bytové domy         celkem 

nová bytová výstavba                    610 b.j.                     512 b.j.              1 122 b.j. 
 
Bilance příkonu a transformačního výkonu pro konec návrhového období : 
a )   Předpokládaná skladba  bytových jednotek : 
n   =      826   odběratelů se sazbou  B, BS, BH             ( el.vaření ) 
             212   odběratelů se sazbou  BN, BSN, EN        ( el.ohřev  TUV ) 
               11   odběratelů se sazbou  BV                        ( akumulační vytápění ) 
               39   odběratelů se sazbou  BP                        ( přímotopné vytápění ) 
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          1 122 
 
b)   Zatížení bytových odběrů 
B1                 PB1       =     pmbB1 * fbB1 * nB1     =   1,50 * 1,00 *  841      =    1 262 kW 
B2                 PB2       =     pmbB2 * fbB2 * nB2     =   2,10 * 0,50 *  221      =       232 kW 
C1                 PC1         =     pmbC1 * fbC1 * nC1    =   8,50 * 0,17 *    15      =         22 kW 
C2                 PC2         =     pmbC2 * fbC2 * nC2     = 13,10 * 1,00 *   44      =       576 kW 
Potřebný výkon pro   1 122 b.j.                                                                2 092 kW 
 
 
c)   Předpokládaný nárůst bytové a občanské výstavby celkem 

-   bytová výstavba                                                                                       2 092 kW  
-   maximum pro obč. vybavenost - 25 % Pn   ( nebytový odběr)                    523 kW  

    Distribuční odběr celkem                                                                          2 615 kW  
 
Předpokládaný nárůst v nových průmyslových výrobních areálech : 

Nové lokality jsou v situaci označeny V1 až V10,  zásobování el.energií bude z nových 
zahušťovacích trafostanic označ. T-Z,  v některých případech ze stávajících trafostanic – bude 
řešeno individuelně pro každou lokalitu samostatně s dodavatelem el.energie. 
Předpokládaný odběr celkem                                                                          900 kW 
 

Předpokládaný nárůst v nových podnikatelských areálech (služby, řemesla,atd.) : 
Nové lokality jsou v situaci označeny P1 až P7,  zásobování el.energií bude z nových 
zahušťovacích trafostanic označ. T-Z,  v některých případech ze stávajících trafostanic – bude 
řešeno individuelně pro každou lokalitu samostatně s dodavatelem el.energie. 
Předpokládaný odběr celkem                                                                           600 kW 

 
Předpokládaný nárůst v nových smíšených zónách : 

Nové lokality jsou v situaci označeny OD1, OD2 a OP,  zásobování el.energií bude z nových 
zahušťovacích trafostanic označ. T-Z,  v některých případech ze stávajících trafostanic – bude 
řešeno individuelně pro každou lokalitu samostatně s dodavatelem el.energie. 
Předpokládaný odběr celkem                                                                           400 kW 

 
Distribuční a podnikatelský odběr  celkem                                              4 515 kW  

 

Při technickém projednání koncepce zásobování elektrickou energií s provozovatelem JME a.s. bylo 
ze strany dodavatele elektřiny požadováno, aby do územně plánovací dokumentace byly zakresleny 
zahušťovací trafostanice, které  JME plánuje realizovat pro stabilizaci energetické sítě, pro bytovou, 
občanskou výstavbu a podnikatelské podnikání, s ohledem na stávající stav distribučních sítí vn, nn a 
trafostanic. Do mapového podkladu jsou zakresleny trafostanice označené TZ (zahušťovací), které 
budou postupně realizovány v případě energetické potřeby. Dále jsou do situace zakresleny nové 
trasy vedení a kabelů VN 22 kV, pro nové trafostanice a stabilizaci sítě. 

Přes plánované území navržené k bytové výstavbě probíhá nadzemní vedení  VN 22 kV,  toto vedení 
navrhujeme přeložit mimo plánovanou výstavbu. 

Rozvody elektřiny do jednotlivých objektů, budou provedeny závěsnými  kabely nebo kabely AYKY ulož. v pískovém loži ve 
výkopu. Doporučujeme, aby u vstupů na pozemky jednotlivých rod.domů, byly do oplocení zabudovány rozváděče s měřením 
spotřeby elektrické energie. Přístupy k odpočtům elektřiny mají být z veřejně přístupných míst, jednotlivé případy budou 
projednány s provozovatelem JME. 

 
V lokalitě budou instalovány transformátory  Si = 160, 250,  400, 630 kVA, s navrhovaným vytížením 
80%, účiník v síti 0,95. 

Příkon el.energie pro bytovou, občanskou vybavenost a zemědělsko-průmyslový odběr bude zajišťo-
ván ze stávajících distribučních a cizích trafostanic. 

 

8.6.10    Veřejné osvětlení 

Místní komunikace jsou osvětleny výbojkovými svítidly, osazenými na silničních a parkových stožá-
rech, v  okrajových částech města a v obcích je veřejné osvětlení řešeno svítidly osazenými na 
podpěrných bodech distribuční sítě nn . 
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V centrální části města a v hlavních trasách místních částí je rozvod VO realizován kabelovou sítí – 
v zásadě vyhovuje, postupně jsou modernizována svítidla - původní jsou nahrazována novými s výboj-
kovými zdroji světla. 

Napojení a ovládáním veřej.osvětlení, je z několika zapínacích bodů RVO, které ale neumožňují 
regulaci intenzity osvětlení v nočních hodinách. Vypínání veřej.osvětlení je možné jen v celých 
úsecích (ulic) nebo individuálně v jednotlivých svítidlech. 

Výhledově musí VO jako celek vyhovovat platné ČSN 36 0400. S ohledem na jeho rozsah, má 
značný ekonomický význam i účinnost světelných zdrojů a svítidel. Je proto nezbytné 
postupně upravovat  stávající  VO  v  tomto smyslu tj. využívat nejprogresivnější dostupná 
svítidla a zdroje. 
 
8.6.11   Ochranná pásma 

Při řešení výstavby a realizaci veškerých záměrů v řešeném území, bude nutné mimo jiné, přihlédnout 
k ochranným pásmům elektro-energetických zařízení. Toto musí odpovídat Zákonu č. 458/2000 
Sb. zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích - bezpečnostní 
a ochranná pásma hlavních tras inženýrských sítí.  

 
  Popis a rozsah ochranných pásem  viz „ Limity území, Ochranná pásma“ 

 

Změna č. 1 
V rámci řešení změny č. 1 ÚPN města Uherský Brod je respektována stávající koncepce zásobování 
el. energií podle schválené ÚPD.  
 
Lokalita 1 – ul. Zátiší 
Navržená lokalita pro situování občanské vybavenosti bude napojena na stávající el. energetickou síť 
VN.  
 
Lokalita 2 – sídliště Pod vinohrady – u rybníka 
Navržená lokalita pro bytovou výstavbu rodinných domů bude napojena na stávající el. energetickou 
síť VN. V lokalitě se předpokládá vybudování nové zahušťovací trafostanice, její přesné situování a 
kapacita bude navržena v podrobné projektové dokumentaci  
 
Lokalita 3 – ul. Vlčnovská – u pily 
Navržená lokalita pro situování smíšené zóny (občanská vybavenost + podnikatelské aktivity) bude 
napojena na stávající elektro-energetickou síť VN. V této lokalitě se předpokládá vybudování nové 
zahušťovací kioskové trafostanice, její situování a kapacita bude navržena v podrobné  projektové 
dokumentaci (dle konkrétního investičního záměru v lokalitě).  
 
Při řešení výstavby a realizaci veškerých záměrů v území řešeném změnou č. 1 ÚPN města Uherský 
Brod je nutné přihlédnout k ochranným pásmům elektro-energetických zařízení, v rozsahu podle 
zákona č.670/2004 Sb.– o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. 

 

Změna č. 2 

V rámci řešení změny č. 2 ÚPN města Uherský Brod je respektována stávající koncepce zásobování 
el. energií podle schválené ÚPD.  
 
 lokalita č.1 : cyklotrasa u Slováckých strojíren  
                         na řešení zásobování elektrickou energií nemá dopad 
 lokalita č.2 :  cyklotrasa v místní trati „Maršov horní“  
                         na řešení zásobování elektrickou energií nemá dopad 
 lokalita č.3 :  lokalita u Korečnice 

napojení navržené plochy pro průmyslovou výrobu bude provedeno na stávající el. 
energetickou síť VN, která je vedena od trafostanice T66 jižním okrajem řešené 
plochy. V případě zvýšeného odběru se v lokalitě předpokládá vybudování nové 
zahušťovací trafostanice, její přesné situování a kapacita bude prověřena a navr-žena 
v podrobné projektové dokumentaci  
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 lokalita č.4:  lokalita Slovácké strojírny 
                        v rámci změny č.2 ÚPN města Uherský Brod se řeší pouze změna funkčního využití 

ploch řešených v územním plánu města, zásobování elektrickou energií zůstává podle 
řešení schválené ÚPD  

 

 Při řešení výstavby a realizaci veškerých záměrů v území řešeném změnou č. 2 ÚPN města 
Uherský Brod bude nutné přihlédnout k ochranným pásmům elektro-energetických zařízení, 
v rozsahu podle zákona č. 670/2004 Sb. – o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích. 
 
 

    8.7   SPOJE A SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ 
 

 
8.7.1  Telefon 
Telefonické spojení řešené oblasti je zajišťováno prostřednictvím nové digitální telefonní ústředny 
v Uherském Brodě. Vnější telefonní rozvody Českého Telecomu v uvedené oblasti byly částečně 
rekonstruovány v rámci rekonstrukce místní telefonní sítě prováděné v uplynulém období Českým 
Telecomem. Napojení řešené oblasti na telekomunikační síť bude řešeno dle konkrétních požadavků 
v návaznosti na umístění lokality žadatele. Český Telecom a.s. plánuje v příštích letech výstavbu 
účastnické přístupové sítě v ulici Jabloňová, Hlavní a Okružní. Ve výhledu se předpokládá výstavba 
účastnické přístupové sítě v základních sídelních jednotkách Těšov, Šumické pole-Králov, U Pilec-
kého mlýna a Za nádražím. 
Veškeré nové místní telefonní rozvody jsou provedeny kabely uloženými v zemi s dostatečnou kapa-
citou vedení. 
 
8.7.2   Dálkové kabely 
Dle sdělení Českého Telecomu a.s. procházejí řešeným územím dálkové kabely v jejich správě. Trasy  
těchto kabelů jsou zakresleny ve výkresové části elaborátu – viz výkres č.7. Při další výstavbě nutno 
respektovat ochranná pásma těchto kabelů a případné přeložky trasy řešit v součinnosti s Českým 
Telecomem, a.s..  
 
V řešeném území, tj. v rozsahu města Uherský Brod se nacházejí rovněž sdělovací kabely Českých 
drah. 
 
8.7.3   Radioreléové trasy 
Řešeným územím prochází dle sdělení Českých radiokomunikací radioreléová trasa TVP Strání-
ČSSZ Uherský Brod (Masarykovo nám. 310) 
Dále je zde provozována radioreléová trasa  Uherský Brod-Mikulčin vrch. 
 
8.7.4    Rozhlas po drátě 
Rozhlas po drátě není v oblasti provozován, ani se výhledově s jeho instalací neuvažuje s ohledem na 
útlumový program tohoto zařízení u Českého Telecomu, a.s. 
 
8.7.5   Televizní signál 
V řešeném území  lze přijímat televizní signál z několika televizních vysílačů, především vysílač Velká 
Javorina s programy ČT1 - 25.kanál, ČT2 - 42.kanál a PRIMA - 59.kanál. V oblasti lze přijímat i signál 
televizního převaděče na parcele č. 6408, který vysílá ČT1 na 60.kanále, v oblasti lze přijímat i signál 
vysílače Valašské Klobouky-Ploština. Lze zde rovněž přijímat signál TV vysílače Brno-Kojál pracujícím 
na 9.kanálu (NOVA), 29.k.(ČT1) a 46.k. (ČT2).  
Televizní převaděč na parcele 6408 má kruhové ochranné pásmo  o poloměru 30 m – zákres ochran-
ného pásma je proveden ve výkresové části elaborátu. 
 
8.7.6  Závěr 
Z hlediska telefonizace  oblasti  bude možno po dokončení rekonstrukce místní telefonní sítě zajistit 
veškeré požadavky na zřízení telefonní přípojky. Kapacita nové digitální ústředny bude rozšiřována 
postupně dle potřeby a požadavků na zřízení nových stanic. 
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Příjem televizního signálu je v dobré kvalitě možný pro stanice ČT1,ČT2, NOVA a PRIMA.  
 

Změna č. 1  
Řešení změny č.1 ÚPN města Uherský Brod bude v navržených rozvojových lokalitách respektovat 
základní koncepci řešení a ochranná pásma telekomunikačních vedení podle schválené ÚPD. Řešené 
lokality se nacházejí mimo trasy RR. 
 
Napojení řešených lokalit (lokalita č.1,2,3) na místní síť TELECOMU je technicky i kapacitně realizova-
telné. 
 

Změna č. 2  
Řešení změny č.2 ÚPN města Uherský Brod bude v navržených rozvojových lokalitách respektovat 
základní koncepci řešení a ochranná pásma telekomunikačních vedení podle schválené ÚPD. Řešené 
lokality se nacházejí mimo trasy RR. 
 
Napojení řešených lokalit (lokalita č.3 a 4) na místní síť TELECOMU je možné technicky i kapacitně.  
 
 
 

    8.8   ZÁSOBOVÁNÍ  TEPLEM 
 

8.8.1  Úvod 

Město Uherský  Brod leží v průměrné nadmořské výšce 295 m.n.m.v okrese Uherské Hradiště. 

Z hlediska ČSN  060210 se město rozkládá v místě s oblastní výpočtovou teplotou – 15 o C. Průměrná 
teplota denní v nejchladnějším měsíci lednu činí – 2,6 o C. 

Počet dnů v topném období činí 261 dnů. 

 

8.8.2  Současný stav 

V řešeném území nejsou žádné centrální zdroje tepla (SCZT), ani výhledově s nimi není uvažo-
váno. 

 popis současného stavu  viz v textová část „Koncept ÚPN města Uherský Brod“. 

 
8.8.3   Návrh teplofikace 
 
Předpokládá se, že tepelná energie pro bytové domy (BD) v sídlišti Olšava bude získána ze stávající 
blokové kotelny. Jednotlivé BD budou napojeny na stávající tepelné rozvody bezkanálovým potrubním 
rozvodem. 
U navrhované zástavby bytů v RD se předpokládá komplexní plynofikace, případně využití el. energie. 
Dalším požadavkem plynoucím z energetické situace je maximální snížení energetické náročnosti ve 
odvětvích. V oblasti vytápění budov jsou velké možnosti k dosažení tepelných úspor zlepšením 
tepelně izolačních vlastností obvodových plášťů. Z toho plyne, že všechny nové stavby musí splňovat 
ČSN 730540-Tepelně technické vlastnosti budov 
 

8.8.4   Závěr 

Vzhledem k tomu, že město je plynofikováno, zlepšilo se podstatně životní prostředí ve městě i 
v okolí. Z hlediska vytápění doporučujeme max. využívání ekologických topných médií, tj. plyn resp. 
elektrická energie.  
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Přehled zařízení vybraných kotelen a jejich tepelné výkony 

 – viz textová část konceptu ÚPN města Uherský Brod. 

 
 

Změna č. 1  

Řešení změny č.1 ÚPN města Uherský Brod zachová koncepci zásobování teplem podle schváleného 
územního plánu města. Podle schválené ÚPD je v návrhovém období počítáno s decentralizovaným 
zásobováním teplem jak pro novou bytovou a občanskou výstavbu, tak i pro výrobní podniky a to 
pomocí plynových kotelen. Uvedené platí i pro zásobování teplem řešených lokalit (č.1,2,3) v rámci 
změny č.1 
 
Změna č. 2 

Řešení změny č.2 ÚPN města Uherský Brod zachová koncepci zásobování teplem podle schváleného 
územního plánu města. Podle schválené ÚPD je v návrhovém období počítáno s decentralizovaným 
zásobováním teplem jak pro novou bytovou a občanskou výstavbu, tak i pro výrobní podniky a to 
pomocí plynových kotelen. Uvedené platí i pro zásobování teplem řešených lokalit (č.3,4) v rámci 
změny č.2 
 
 
 

    8.9  LIKVIDACE  ODPADU 
 

8.9.1   Nakládání s odpady 

 Využití nebo likvidace odpadů musí být prováděna v souladu se zákonem o odpadech  č. 

185/2001 ze dne 14.června 2001, který nabyl platnost od 1.1.2002 
 
Využití nebo likvidace odpadů je provozována ve městě Uherský Brod podle Obecně závazné 
vyhlášky č. 6/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Města Uherský 
Brod, kterou schválilo a vydalo Zastupitelstvo města Uherský Brod podle platného zákona o 
odpadech a v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. i) a § 12 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) – platná od 1.1.2002. Uvedený právní předpis zcela vymezuje povinnosti právnických 
a fyzických osob při nakládání s odpady. 

 

8.9.2   Výpočet množství odpadu 

Pro výpočet množství odpadu z obce je použito hodnot stanovených bývalým Výzkumným ústavem 
místního hospodářství Praha: 

počet obyvatel - návrh                                                                  21.000 

množství TKO na 1 obyv.                                                            0,55 kg/den 

hmotnost na1 m3                                                                         0,80 t 

Qden – 21.000 x 0.55                                                               11.550 kg/den 

Qden – 11.550 x 0,80                                                                 9,240 m3 

Qrok – 9,240 x 365                                                              33.726,00 m3 

Podle výše uvedeného výpočtu je potřebná kapacita skládky pro město Uherský Brod, při prostém 

uskladnění a návrhovém počtu obyvatel 21.000 následující: 33.726 m 3/rok. 

 

8.9.3    Separace sběru odpadu 
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V souladu se zákonem o odpadech č.185/2001, který nabyl platnost od 1.1.2002, musí být odpad 

separován - tříděn již u původců odpadů (právnická, fyzická osoba, resp. obec). 
Separace (třídění) komunálního odpadu a následná likvidace je ve městě Uherský Brod provozována 
podle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Uherský Brod 
(schválená dne 17.12.2001, platná od 1.1.2002). 
 
Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:  
papír - kontejnery s modrým víkem, modré plastové pytle,  
sklo - zvony na sklo  
objemný odpad - velkoobjemové kontejnery ve sběrných dvorech,  
nebezpečné složky - speciální kontejnery ve sběrných dvorech,  
zbytkový odpad - sběrná nádoba umístněná u objektu,  
plasty - kontejnery se žlutým víkem, žluté plastové pytle,  
pneumatiky - velkoobjemové kontejnery ve sběrných dvorech,  
kompostovatelný odpad ze zahrad - velkoobjemové kontejnery ve sběrných dvorech.  
 
Fyzické osoby jsou povinny:  
-   předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství,  
-   komunální odpad třídit dle městem stanoveného systému na složky uvedené v čl.3 Vyhl.  

 
Vytříděný odpad je nutná odvážet do sběrných dvorů. Sběrný dvůr je oplocené místo určené pro 
odkládání vytříděných složek komunálního odpadu a jejich krátkodobé skladování. Sběrný dvůr je 
fyzickým osobám přístupný v provozní době a za podmínek stanovených v provozním řádu zařízení.  

Linka na dotřídění odpadu je v areálu firmy Rumbolt v lokalitě Vazová.  

Třídění odpadu musí být provedeno podle Katalogu odpadů, který vydalo Ministerstvo ŽP ČR.  

 

8.9.4   Komunální odpad a nakládání s ním 

Stávající způsob likvidace zbytkového TKO, tj. odvoz na centrální 
skládku lokalita Prakšická je pro návrhové období vyhovující, v 
návrhovém období proto nepředpokládáme výstavbu nové řízené 
skládky TKO v řešeném území, je nutné však předpokládat její 
postupné rozšiřování a následné rekultivování. V současné době je 
odvoz zajišťován firmou Rumpold s.r.o. Uherský Brod. Obec obecně 
závaznou vyhláškou stanovuje způsob systému sběru, třídění, 
využívání a zneškodňování komunálních odpadů, vznikajících na 
jejím území – viz popis v kap.č. 12.1 

8.9.5   Nebezpečný odpad      

V souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 je součástí komunálního odpadu i nebezpečný odpad 

(vyřazené baterie, akumulátory, plechovky od barev, od olejů, staré ledničky, apod.) musí obec 

zabezpečit místo, kam mohou občané odkládat tyto nebezpečné složky komunálního odpadu a zajistit 

tyto odpady před odcizením resp. únikem do životního prostředí.  
 
Využití nebo likvidace nebezpečných odpadů je ve městě Uherský Brod provozována podle Obecně 
závazné vyhlášky č. 7/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Města Uherský Brod, kterou schválilo 
a vydalo Zastupitelstvo města podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s ustanovením § 
84, odst. 2, písm. i) a § 12 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  

Ve městě je několik sběrných dvorů.  
Nebezpečné odpady je možno odkládat ve všech funkčních sběrných dvorech na území města. 
Sběrný dvůr (areál provozního dvora) umožňuje pouze pro občany Uh. Brodu, Havřic, Těšova, 
Újezdce zdarma uložení nebezpečného odpadu z domácností (televizory, pračky, ledničky, autoba-
terie, barvy ...apod.). 

Odvoz a likvidace tohoto druhu odpadu je zajišťována specializovanou firmou mimo řešené území.  
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8.9.6   Stavební (inertní) odpad 
Stavební odpad jsou všechny druhy odpadů, které vznikají při stavební činnosti a jsou v Katalogu 
odpadů takto označeny, např. beton, cihly, tašky a keramika, sádrové stavební hmoty, azbestové 
stavební hmoty, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet výrobky z dehtu, zemina a kameny, výkopová 
hlušina, izolační materiály, směsný stavební a demoliční odpad.  
 
Využití nebo likvidace stavebních odpadů je ve městě Uherský Brod provozována podle Obecně 
závazné vyhlášky č. 7/2001  - viz předchozí text. 
 
Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, kteří produkují stavební odpad vhodný k úpravě a 
využití na dostupných zařízeních k tomu určených, je povinen tento odpad třídit a nabídnout k využití 
provozovateli zařízení na využití stavebního odpadu. Stavební odpad, který není možné využít, lze 
zneškodnit pouze uložením na skládce k tomu určené. Tento druh odpadu je ukládán na skládku 
v lokalitě Prakšická.  

8.9.7   Současný stav využití nebo likvidace odpadů 
V řešeném území je v provozu řízená skládka odpadu, situována v lokalitě Prakšická. Na k.ú. Uherský 
Brod  je situována pouze část skládky, zbytek prostoru skládky je na katastru sousední obce Prakšice. 
Likvidaci odpadů zajišťuje firma RUMPOLD UHB, s.r.o., Uherský Brod. 
 
Skládka odpadů v ul. Prakšická je Zařazena do kategorie S - ostatní odpad (S-OO). Projektovaná 
kapacita skládky celkem činí 120 000m3. Firma v říjnu 1999 otevřela novou část skládky. Objem nově 
otevřené skládky činí 80 tis. m3, tj. 105 tis. tun odpadů, což předpokládá její životnost zhruba do roku 
2004. Současně se skládkou byla vybudována nová objezdová komunikace, nová provozní budova a 
studna pro zásobování vodou. Skládka je provozována v souladu s normami a požadavky životního 
prostředí tak, aby její vliv na okolí byl minimalizován. Je provozováno pravidelné roční sledování 
skládky (monitoring). 
 
Výstavbou tohoto díla se Rumpold UHB s.r.o. stal naprosto soběstačný v ukládání odpadů, což 
představuje likvidaci odpadů z celého regionu Uherskobrodska a přilehlého okolí, kde žije asi 80 tis. 
obyvatel. V konečném důsledku je tato stavba velmi užitečná i z hlediska ochrany životního prostředí v 
podhůří Bílých Karpat. 

 

8.9.8  Průmyslový odpad 

Podle zákona o odpadech jsou povinni původci odpadů zajistit jejich využití nebo likvidaci. 

V Uherském Brodě se jedná o odpad ze zemědělské výroby, dále z výroby průmyslové. Původci 

tohoto druhu odpadu zajišťují jeho likvidaci ve vlastní režii. 

 

8.9.9  Specielní plochy - záhraboviště 
Záhraboviště bude umístěno v návaznosti na areál skládky odpadů na severním okraji řešeného 
území – u silnice do Prakšic. 
 
Záhraboviště musí splňovat následující parametry: jedná se o vyhrazenou plochu, kde se zahra-
bávají zvířata (zvířecí těla) – kadavéry v případě, že je nemožné uhynulá zvířata zneškodňovat v kafi-
lérii (tj. v případě vzniku velmi nebezpečných a nebezpečných nákaz, kdy se předpokládá vysoký 
úhyn zvířat postižených nákazami a současně by nebyla služba, která by tato zvířata mohla likvidovat 
pomocí energie). Lokalita má být vzdálena minim. 500 m od obytné zástavby. 
 
Záhraboviště musí být oploceno plotem vysokým 1,5 m pro zamezení vniknutí toulavých a divoce 
žijících zvířat, opatřeno příkopem pro záchyt dešťových vod, apod.  
 
Poznámka: ověření  majetkových, technických a hydrologických údajů o navržené lokalitě – není 
předmětem územního plánu. Definitivní situování musí podpořit pedologický a hydrologický průzkum – 
pro zamezení škodlivých průsaků do okolí. Provedení tohoto průzkumu není předmětem územního 
plánu. 
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8.9.10  Stará skládka Katovka 
Stará skládka Katovka je umístěna v lokalitě „Katovka“ východně od areálu rozvodny JME a.s. Na 
ploše bývalé skládky byla provedena rekultivace. Vzhledem k faktu, že se jedná o starou zátěž velmi 
různorodého složení ostatních i nebezpečných odpadů – není plocha vhodná pro zemědělské využití 
(tak je vyznačena i v územním plánu města Uh.Brod). V Koncepci odpadového hospodářství 
Zlínského kraje je stará skládka Katovka prezentována jako „stará zátěž“. Další podrobnosti o 
kubatuře a druzích odpadů, likvidovaných na skládce nemá projektant k dispozici.  

 
Změna č. 1  

Řešením změny č. 1 ÚPN města Uherský Brod není dotčena koncepce nakládání s odpady podle 

schválené ÚPD.  

Likvidace odpadů z lokalit, řešených změnou č. 1 ÚPN města Uherský Brod bude prováděna v 

souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 (platný od 1.1.2002) a v souladu s obecně platnou 

vyhláškou města Uherský Brod, týkající se likvidace a třídění odpadů. 
 
Změna č. 2 
Řešením změny č. 2 ÚPN města Uherský Brod není dotčena koncepce nakládání s odpady podle 
schválené ÚPD.  
Likvidace odpadů z lokalit, řešených změnou č. 2 ÚPN města Uherský Brod (lokalita č. 3 a 4) bude 
prováděna v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 (platný od 1.1.2002) a v souladu 
s obecně platnou vyhláškou města Uherský Brod, týkající se likvidace a třídění odpadů. 
 
 

      9.  PLOCHY PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ 

 
 

9.1  Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho dobývání 

 

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu § 15, odst.1 a 2 zákona č. 44/1988 Sb. – o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 13, odst. 3 
zákona č. 62/1988 Sb. ve znění zákona č. 366/2000 o geologických pracích, dle mapy ložiskové 
ochrany ČR 1:50 000 je na k.ú. Havřice evidováno:  

  výhradní ložisko cihlářské suroviny Havřice, evid.č. ložiska 051 000.  

 

Jedná se o ložisko č.zákresu 66 (na mapách 1:50.000), výhradní ložisko č. 051000, k.ú. Havřice, 
rozloha 17,00 ha, ložisko je povrchově těžené. Dobývací prostor 416 č. zákresu (na mapách 
1:50.000), číslo dobývacího prostoru 700436, k.ú. Havřice, rozloha 25,49 ha. 

Toto území je nutné v souladu s ust. §13 výše citovaného zákona považovat za území se zvláštními 
podmínkami geologické stavby. Podle ustanovení Horního zákona musí být zajištěna ochrana prosto-
ru ložiska.   

 

Organizací pověřenou ochranou a evidencí ložiska je Havřická cihelna s.r.o. 
 

Poznámka:  ložisko cihlářské suroviny není t.č. těženo, program cihelny je v útlumu, přesto řešení 
územního plánu výhradní  ložisko cihlářské suroviny  na k.ú. Havřice respektuje – viz 
zákres ve výkresové části elaborátu. 

 
Změna č. 1  

V rámci k.ú. Uherský Brod se nenachází žádné výhradní ložisko nerostů. Z toho vyplývá, že změna č. 
1 ÚPN města Uherský Brod nevyžaduje žádná opatření, plynoucí z Horního zákona. 
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Změna č. 2 

V rámci k.ú. Uherský Brod se nenachází žádné výhradní ložisko nerostů. Z toho vyplývá, že změna č. 
2 ÚPN města Uherský Brod nevyžaduje žádná opatření, plynoucí z Horního zákona. 
 

 10.  NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLO-GICKÉ 
STABILITY 

 
 
 

   Textová a tabulková část – viz samostatná textová složka  ÚP Uherský Brod 
 
Změna č. 1  

Řešením změny č. 1 ÚPN města Uherský Brod není dotčen žádný územní systém ekologické stability 
Plochy řešené v rámci změny č. 1 schválené ÚPD nezasahují do prvků ÚSES a plně je respektují. 
Nové prvky ÚSES nejsou v řešených lokalitách navrženy. 
 
Změna č. 2 
Plochy řešené v rámci změny č. 2 schválené ÚPD nezasahují do prvků ÚSES a plně je respektují. 
Nové prvky ÚSES nejsou v řešených lokalitách navrženy. 
 

    11. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV 

 
 
11.1  Veřejně prospěšné stavby  
Podle zákona č. 50/75 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (ve znění zák. č. 103/90 Sb., 
zák.č. 262/l992 Sb. a zák. č. 83/1998), úplné znění viz zákon č. 109/2001 Sb. - dochází ke změnám 
při uplatnění vyvlastňování. Posílení vlastnických práv občanů zakotvených občanským zákoníkem 
znamená, že vyvlastnit je možné pouze podle § 108 zákona a to v případech, kdy je třeba uvolnit 
pozemek pro veřejně prospěšnou stavbu a s vlastníkem nebylo možno uzavřít dohodu o odkoupení 
pozemku. 
 
Podle § 108, odst. 3 stavebního zákona se za veřejně prospěšné stavby považují stavby určené pro 
veřejně prospěšné služby  a pro veřejné technické vybavení území, podporující jeho rozvoj a ochranu 
životního prostředí, které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentace. 

 
 Vyvlastnění je možné provést jen ve veřejném zájmu pro: 

   veřejně prospěšné stavby takto vymezené ve schválené územně plánovací dokumentaci 
   vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem 
   provedení asanace v obci nebo pro provedení asanačních úprav podle schválené územně pláno-

vací dokumentace 
   vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a ke stavbě ve veřejném zájmu 
 
Návrh veřejně prospěšných staveb je součástí územního plánu obce a jednotlivé stavby jsou 
zařazeny jako závazná část dokumentace. 
 
11.2 Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací 
1. Realizace protipovodňových opatření  výstavba víceúčelových vodních ploch v k.ú. Újezdec u 

Luhačovic   
2.  výstavba napojení (křižovatky) silnice I/50 v k.ú. Havřice – na západním okraji řešeného území, pro 

napojení města Uherský Brod na silnici I/50 
3.  výstavba cykloturistických stezek v rozsahu řešeného území 
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4.  heliport – v  k.ú. Uherský Brod (v areálu domu s pečovatelskou službou) 
5.  výstavba místních komunikací pro obsluhu nových obytných zón 
6.  realizace systému zásobování plynem pro rozvojové plochy 
7.  realizace vodovodních řadů pro zásobování vodou nových rozvojových ploch 
8.  výstavba kanalizačních sběračů pro nové rozvojové plochy 
9.  výstavba nových tras vedení el. sítě event. jejich přeložek 
10. výstavba obslužných komunikací k objektům technické infrastruktury 
11.   -   asanace domu (západní okraj areálu České zbrojovky) v k.ú. Havřice pro výstavbu parkoviště 

(parc.č. 760/13) 
asanace domu v k.ú. Těšov – dopravní závada (parc.č. 257/1, 257/2) 

12.  výstavba parkovacích ploch ve městě 
13.  záhraboviště – v severní okraj. části  k.ú. Uherský Brod 
14.  plocha pro rozšíření hřbitova v k.ú. Uherský Brod (nový hřbitov parc.č. 249/1 
15.  plocha pro rozšíření hřbitova v k.ú. Újezdec (parc.č.52)     
16.  výstavba technických objektů technické infrastruktury:  
                              trafostanice                     
                              regulační stanice plynu   
                              čerpací stanice  
        lapače splavenin  
        lokální ČOV 
17.  výstavba pěšího propojení z ul. Maršovské do zahrádkářské kolonie 
18.  výstavba přeložky silnice II/ 490 v jižní okraj.části k.ú.Uh.Brod 
 
Změna č. 1  
Vymezení veřejně prospěšných staveb 
V rámci řešení změny č. 1 ÚPN města Uherský Brod jsou navrženy následující stavby jako veřejně-
prospěšné: 
  lokalita č.2 : sídliště Pod Vinohrady, u rybníka:  
     -  výstavba základní technické vybavenosti  pro navrhovanou plochu pro bytovou výstavbu RD 

(B43, 4 RD) v rozsahu:    -  vodovodní řad 
-  jednotná kanalizace 
-  středotlaký plynovod  
-  kabelové vedení VN 
-  trafostanice 

Návrhy na asanace a asanační úpravy 
Změnou č. 1 ÚPN města Uherský Brod nejsou navrženy žádné asanace ani asanační úpravy. 

 
Změna č. 2  
Vymezení veřejně prospěšných staveb 
V rámci řešení změny č. 2 ÚPN města Uherský Brod jsou navrženy následující stavby jako veřejně-
prospěšné: 
 lokalita č.1 : cyklotrasa u Slováckých strojíren  
 lokalita č.2 :  cyklotrasa v místní trati „Maršov horní“  
 
Návrhy na asanace a asanační úpravy 
Změnou č. 2 ÚPN města Uherský Brod nejsou navrženy žádné asanace ani asanační úpravy. 

 
 

     12.  NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

 

12.1    Stávající stav rozmístění objektů CO v řešeném území 

V současné době jsou v Uherském Brodě vybudovány stálé tlakové odolné úkryty pouze v několika 

málo místech a v prostoru velkých místních výrobních závodů.  

Převážná většina obyvatel je ukrývaná v objektech kde pracuje nebo kde bydlí. Většina úkrytů v 

bytovkách a v občanském vybavení nesplňuje požadavek ochranného součinitele K= min. 50. Jedná 

se zejména o objekty postavené na terénu, nebo jen částečně zapuštěné (zejména novější výstavba). 



108 

 

 
 
Přehled úkrytů na území města Uherského Brodu *) 
 
Vlastník       adresa                         kapacita:                 . 
Město Uherský Brod            Uherský Brod, Větrná 1381      100 
Město Uherský Brod            Uherský Brod, Větrná 1382          100 
Český Telecom, a.s.            Uherský Brod, Bří Lužů 107           50 
Slovácké strojírny, a.s.         Uherský Brod, Nivnická 1763                   2 x 300 
Česká zbrojovka, a.s.          Uherský Brod, Sv. Čecha 1283                     300 
České dráhy, s.p.               Uherský Brod  č. 1046        50 
 

*) podklad od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště 
 

Ve všech městských částech  je bytová zástavba řešena vesměs formou rodinných domů (stávající i 

navrhovaná), kde si ukrytí řeší vlastník RD sám. 

Školství a drobná občanská vybavenost řeší ukrývání osob ve vlastních objektech. 

Průmyslové podniky a zemědělské podniky musí řešit ukrývání osob pokud možno rovněž ve 

vlastních objektech. Přehled stávajících podniků v Uherském Brodě  viz tabulka následující str.textu 

Kvalita a stavební úpravy úkrytů:  Je třeba vzít v úvahu to, že u občanského vybavení jde většinou 

o 100% ukrytí personálu a plánovaného počtu návštěvníků (mimo školy a ubytovací zařízení, kde je 

vše 100%) a to nad počet bydlících obyvatel. Mnoho úkrytů nesplňuje však požadavek ochranného 

součinitele stavby K= min 50. V důsledku požadované potřeby vyhovujících krytů, bude nutné 

zvyšovat  ochranné vlastnosti stavebními úpravami a přizpůsobováním zvolených prostor.  

Poznámka: Úpravy se mají týkat jen minim. množství prací. Konkrétně se jedná o zesílení v oslabených místech a to dveří a 

průduchů. Otvory se z vnější strany překryjí prkny, deskami, plechem apod. a zasypou zeminou, pískem, štěrkem nebo 

zarovnají cihlami , pytli či jiným materiálem. 

 

12.2  Požadovaná kapacita úkrytů CO 

Podle platných předpisů se v řešeném území města zabýváme ukrytím všech, tj. 100% osob. Osoby 

bydlící v rodinných domcích jsou povinni ukrytí řešit sami. Proto požadované nároky na plochy úkrytů 

se týkají jen osob bydlících v bytových domech. Podle předpisu se ve městech III. kategorie a na 

ostatním území republiky navrhují úkryty CO pro obyvatelstvo jako úkryty s ochranným součinitelem 

Ko= min. 50. 

Úkryty se mají budovat co nejblíže pracovišť a obydlí ukrývaných osob, max. vzdálenost 500 m bez 

ohledu na výšku staveb s požadavkem ukrytí do 15 min. 

Stálé protiradiační úkryty jsou dvouúčelově využívané prostory stavebních objektů, splňující spole-

čenské potřeby v době míru a potřeby zabezpečení ochrany osob proti účinkům radiačního zamoření 

a ozáření. Poskytují rovněž ochranu proti účinkům světelného záření, taky částečnou ochranu proti 

některým otravným látkám a částečnou ochranu proti ničivým účinkům tlakové vlny při výbuchu. 

Regulativ pro stanovení podlahové plochy místností pro ukrývané osoby stanoví minimálně 0,5 m2 pro 

dospělé osoby a 1 m2 pro děti do 7 let, těhotné a kojící matky. Světlá výška musí odpovídat mírovému 

využití stavby, tj. min. 210 cm. Místnost se vybavuje zařízením pro sezení a ležení. 

Kapacity úkrytů, se kterými se uvažuje v územním plánu by měla uvažovat 0,7 m2/osobu a uvažovat 

cca s 10% dětí a kojících a těhotných matek. 

 

12.3  Návrh rozmístění nových objektů CO 

U nové výstavby je nutné začlenění úkrytů CO. Toto musí být řešeno v rámci následně zpracovávané 

podrobnější územně plánovací dokumentace jednotlivých lokalit, vytipovaných v ÚPN města Uherský 

Brod i při projektové přípravě staveb. Zařazení úprav prostorů  pro účely ukrytí osob, resp. výstavbu 

úkrytů do projektů staveb předpokládáme jako organickou součást projektování. 

Úkryty budou začleňování do objektů občanské vybavenosti, do objektů hromadných garáží, apod. 
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Návrh nových objektů CO u plánované výstavby se zabývá pouze rozvahou o ukrytí civilního 

obyvatelstva. Počty ukývaných osob (návrhové plochy), uvedené v doložce CO ÚPN města 

Uherský Brod jsou pouze směrné a budou upřesněny v podrobnější proj. dokumentaci. V 

závislosti na řešení ÚPN města Uherský Brod jsou řešeny jednotlivé lokality pouze jako potřeby 

pokrytí požadované kapacity s ohledem na doběhové vzdálenosti, tj. vymezení a stanovení celkového 

počtu potřebných úkrytů. Touto formou jsou řešená území dosud nezastavěná, určená k nové 

výstavbě nebo asanaci a přestavbě.  

Je v zájmu orgánů CO, zainteresovaných na budování úkrytů, aby ve všech případech při schvalování 

dokumentace pro zemní řízení a při územním řízení vůbec, požadovaly ve všech objektech budování 

úkrytů CO s kapacitou odpovídající rozsahu obytného souboru či zařízení občanské vybavenosti. 

Zejména objekty obč. vybavenosti by měly mít vždy řešen úkryt CO, nebo by měly být realizovány 

jako stavby  víceúčelové. Měly by akceptovat následující hlediska: 

ukrytí koncentrovat do obytných souborů a areálů občanské vybavenosti 

ukrytí přizpůsobovat nenadálému napadení s ohledem na doběhové vzdálenosti 

Průmyslové a zemědělské podniky ukrytí zaměstnanců řeší samy, tzn., musí budovat vyhovující 

úkryty pro 100% ukrytí všech zaměstnanců. Tato situace je u stáv. podniků v podstatě řešena. 

 

Podnik                                                                  počet zaměstnanců                                                    

                                             stav k 31.12.2000               návrh r. 2015                               . 

Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod                    1933                            1643   

Dtto – pobočný závod ul.Vlčnovská                   100         85 

Slovácké strojírny, a.s. Uherský Brod                    893                           nesděleno 

Kastek Uherský Brod, s.r.o.                              135                     nesděleno 

Pivovar Janáček, a.s. Uherský Brod           nesděleno     nesděleno 

RACIOLA s.r.o. Uherský Brod          nesděleno     nesděleno 

DELTA pekárny, a.s. závod Uh.Brod           nesděleno                nesděleno 
 
Lidová tvorba, d.u.v.        nesděleno    nesděleno 

 

Větší firmy podnikající v ostatních odvětvích: 
Stavebnictví:   
 Stav - Mont UB (Hanáček), s.r.o., Moravská ul. 82, v současnosti  má cca 70 zaměstnanců.  
 SILAMO s.r.o.–silniční a mostní stavitelství, stavebniny,U Porážky, má cca 25  zaměstnanců. 
 ROKO, Větrná ul. – výroba stavebních hmot (sádrokartonářské tmely), s počtem 6 zaměstnanců. 
 RUMPOLD UHB, s.r.o., odpadové hospodářství  s počtem více než 200 zaměstnanců. 
 

 Další podrobnosti o podnikatelských subjektech a návrhu nových lokalit  viz kapitola č. 5 Ekonomický 

potenciál 

 

U  bytové zástavby se výstavba krytů týká nové výstavby v lokalitách: 

-  Uh. Brod – ul. Pod Valy 

-  Uh. Brod – dostavba sídl. Olšava 

-  Újezdec – lok. nad hřbitovem 

-  případné zahuštění stáv. obytných souborů 
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U obytných souborů by měly být kryty umisťovány do suterénů bytových domů. Rovněž v jednotl. 

domech by mělo být při výstavbě uvažováno s alespoň 1 místností, která bude sloužit jako 

sklad CO (rozměr cca 4 x 6 m postačuje - podle velikosti objektu). 

  Upozornění: jestliže objekty, ve kterých budou navrženy úkryty, budou stavěny nad terénem, 

nebudou vyhovovat Ko = min.50. 

  U lokalit, kde je navržena bytová výstavba formou rodinných domků – musí si zabezpečení ukrytí 

zajistit vlastník RD sám na vlastní náklady. 

  Přehled navržených lokalit pro novou byt. výstavbu (RD i byt.domy) viz tabulka v kapitole č. 4.5  

 

12.4   Zdroje a technické vybavení 

Obecné požadavky na vybavení úkrytů CO:  

viz text.část konceptu ÚPN města Uherský Brod část „Doložka CO“ 

 

12.5   Zvláštní zařízení CO 

-  Shromaždiště pro speciální očistu a odmořování zřizovat na sportovních hřištích.  

-  Zdroje pitné vody : řeka Olšava, další 

viz kapitola „Zásobování vodou“ a text. část konceptu ÚPN města Uherský Brod. 

 
Změna č. 1  

V  rámci změny č.1 schválené ÚPD nedochází ke změnám koncepce CO schválené ÚPD města 
Uherský Brod a nejsou řešeny žádné spec. požadavky, plynoucí z problematiky civilní ochrany. 

 
Změna č. 2  

V  rámci změny č.2 schválené ÚPD nedochází ke změnám koncepce civilní ochrany schválené ÚPD 
města Uherský Brod a nejsou řešeny žádné spec. požadavky, plynoucí z problematiky civilní ochrany. 
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13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEM-KY URČENÉ 
K PLNĚNÍ FUNKCI LESA PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PŘEDPISŮ  

 
13.1    Úvod 

Řešení územního plánu města Uherský Brod má snahu v maximální míře skloubit požadavky na 
optimální rozvoj města jak po stránce bydlení, tak po stránce poskytnutí přiměřených možností pro 
ekonomický rozvoj města – a přitom v optimální míře zachovat hodnotné životní prostředí.  

Územní plán řeší nejen vhodné plochy pro stavební rozvoj města, ale řeší i dotvoření krajiny:  

návrh protierozních opatření 

návrh zalesnění na plochách extrémně ohrozených sesuvy a erozí 

doplnění krajinné zeleně (výsadba prvků ÚSES a liniových prvků krajinné zeleně) 

doplnění vodních prvků ve volné krajině, které budou mít zejména protierozní a protipovodňový 
charakter (retence extravilánových vod)  

Řešení územního plánu vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civili-

začních a kulturních hodnot v území – se zřetelem na péči o životní prostředí. Navrhovaná zástavba je 

řešena tak, aby kontinuálně navazovala na stávající zastavěné území města. Řešení dopravy a ploch 

pro dopravní služby navrhuje realizaci některých opatření (křižovatky s kruhovými objezdy, atd.), které 

by znamenaly snížení hlukové zátěže na okolní zástavbu. Prašnost i hluk bude snížen výsadbou 

zeleně kolem silnic a hospodářských cest. 
 
13.2    Ochrana životního prostředí a čistota ovzduší 
 
Z hlediska ochrany životního prostředí je nutné zdůraznit význam ochranné zeleně, která by měla být 
vysázena kolem i uvnitř areálů výrobních – jak průmyslových tak i zemědělských.  

Kolem všech vodotečí je v řešení územního plánu navržena výsadba zatravňovacích pásů event. 
doplněných vzrostlou zelení v šířce 15 m od břehové hrany – pro revitalizační opatření na vodních 
tocích.  
 
Ochrana proti hluku: Hluk z dopravy je popsán v odborné kapitole "Doprava". Bodové zdroje hluku: ve 
městě nejsou takové zdroje hluku významné.  

Ochrana vod:  Problémem je ochrana vody jak ve vodotečích, tak zejména ochrana vodních zdrojů. Za 
tímto účelem jsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů, která mají stanovený ochranný režim. 
Ochranu vodotečí a vodních zdrojů je nutné zabezpečovat účinným zajištěním likvidace odpadních 
vod, systematickým odvozem TKO na skládku odpadů (zamezení zřizování tzv. "divokých skládek") a 
šetrným obhospodařováním půdy (minimalizace chemických hnojiv apod.). 

V řešeném území se nachází vodní zdroje s vyhlášeným ochranným pásmem - viz zákres ve výkreso-
vé části a popis v odborné kapitole "Vodní hospodářství". Ostatní ochranná pásma - viz spec. kapitola 
text. části. 

Kolem všech vodotečí je v řešení územního plánu navržena výsadba zatravňovacích pásů event. 
doplněných vzrostlou zelení v šířce 15 m od břehové hrany – pro revitalizační opatření na vodních 
tocích.  

 
Ochrana půdy, ochrana zemědělského půdního fondu:  

Pro ochranu půdního fondu má největší význam zastoupení ekologicky stabilizujících složek (lesy, 
zahrady, sady, trvalé travní porosty). Ekologicky stabilizující prvky pomo-hou stabilizovat pozemky 
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výrazně ohrožené vodní erozí i půdní erozí. Při zpracování komplexních pozemkových úprav je nutné 
dbát na koordinaci s ÚSES a jejich respektování. 
 
Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) jsou vyznačeny ve  výkrese záboru ZPF a lesních 
pozemků. Zábor je vyhodnocen v souladu s platnou legislativou (zákon č.334/1992 Sb. ve znění 
dalších předpisů - úplné znění zákon č.231/1999 a zákon č.289/1995 – lesní zákon.)   

 viz samostatná textová část elaborátu. 

 
Čistota ovzduší:  
Pro zlepšení čistoty ovzduší je nutné zajistit zejména : 
    postupný přechod na ekologické energetické zdroje (likvidace zdrojů tepla na tuhá paliva a jejich 

postupná plynofikace nebo  elektrifikace) – v řešení územního plánu je řešeno v plném rozsahu 
(priorita využívání plynu a el.energie) 

   snížení emisí z dopravy (lze docílit řešením všech navrhovaných úprav v dopravě a zejména by 
mělo být v budoucnu řešeno vypuštění průjezdné dopravy z městských částí Těšov a Újezdec – 
převedením dopravy směr Luhačovice, Zlín – mimo zastavěné území města (V řešení je navržen 
nezastavitelný koridor pro dopravu – viz výkresová část elaborátu). 

   odstranění resp. zmenšení organoleptického zápachu z živočišné výroby zlepšením technologie 
postupu prací v živočišné výrobě, ozeleněním areálu, apod. 

 

Protierozní ochrana:  podrobnosti - viz následující text 

 

 Další opatření na poli ochrany životního prostředí a čistoty ovzduší jsou popsána v jednotlivých 

odborných kapitolách této zprávy. 

 

   13.3   PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 
 

EROZE PŮDY 
Poznání velikosti a místa působení vodní eroze v povodí je jedním z předpokladů správného 
hospodaření v povodí. Správnost volby tohoto hospodaření dokumentuje stav koryta a nejbližšího 
okolí toku. Chceme-li řešit revitalizaci toku, musíme proto mj. stanovit místa vzniku vodní eroze. 
 
13.3.1    Faktory ovlivňující erozi 
1. Sklon svahu jako dlouhodobý až trvalý faktor ovlivňuje erozní procesy významnou měrou.Jako 

podklad byl proveden jeho rozbor. 
 
2.  Dalším faktorem ovlivňujícím erozní procesy je délka svahu jako nepřerušená délka povrchového 

odtoku. Tento faktor má charakter krátkodobý, protože se do něj promítají technická a organizační 
opatření. Je to tedy jeden z regulovatelných prvků a možných nástrojů protierozní ochrany 

 
3. a 4. Faktory ochranného vlivu vegetace a účinnosti protierozních opatření mají rovněž krát-

kodobý charakter  a proto jsou také chápány jako nástroje regulace a protierozní ochrany.   
 
5. a 6. Faktory dešťový a půdní jsou naopak charakteru dlouhodobého a trvalého.  
             Faktor dešťový můžeme navíc chápat pro celé zájmové území jako prakticky konstantní. 

Faktor půdní vykazuje relativně nejmenší rozpětí hodnot pro různé půdy. 

Z výše uvedených stručných charakteristik plyne, že jsme se při rozboru erozní ohroženosti zaměřili 
právě na faktor sklonu svahu jako nejvýznamnější místní dlouhodobou podmínku. Jako regulovatelné 
chápeme faktory délky svahu ochranného vlivu vegetace a účinnosti protierozního opatření. To jsou 
nástroje k omezení eroze.  

Zastoupení trvalých travních porostů, extenzivně obdělávaných ploch a drobné držby je navíc kromě 
protierozního účinku i významným ukazatelem ekologické stability, orná půda je naopak považována 
za destabilizující faktor. 
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Plochy ohrožené erozí podle sklonitosti byly posouzeny podle poznatků z terénních šetření, sdělení 
správců, uživatelů a jinak dotčených a podle leteckých snímků daných oblastí. Stávající trvalé travní 
porosty, sady nebo louky a pastviny byly vyčleněny a byly zdůrazněny plochy orné půdy jako nejvíce 
erozně ohrožené. Tyto podklady však nebyly úplné a nepostihly nejaktuálnější stav krajiny, proto jsou 
některá uvedená opatření cílová bez ohledu na stávající stav. Jedná se např. o přeměnu na trvalé 
travní porosty, dále se mohou vyskytnout plochy drobné držby a sady, které již nejsou erozně 
ohrožené. Může tedy nastat situace, že uvedený regulativ je již splněn. Nemělo by však dojít k jeho 
porušení, např. ke zpětnému zorání luk. Tato kapitola popisuje nebezpečí eroze pouze na 
zemědělských půdách. V zastavěné části města se toto nebezpečí nehodnotí a předpokládá se, že se 
jedná o pozemky erozně zabezpečené (zpevněné plochy, střechy budov, zatravněné zahrady a dvory 
malých rozměrů). Rovněž se nehodnotí nebezpečí eroze na lesní půdě. 

Výsledné stanovené potenciálně nebezpečné plochy ohrožené erozí jsou uvedeny v grafické příloze. 
Jedná se o místa s potenciálním nebezpečím eroze půdy, která jsou podle sklonu svahu rozdělena do 
třech kategorií: 

 plochy na zemědělské půdě se sklonem svahu od 5 do 12% - střední erozí ohrožené zemědělské 
půdy. Na půdách patřících do tohoto stupně je třeba změnit agrotechniku (vrstevnicová orba), 
použít i dalších organizačních opatření, např. pásové střídání plodin, změna tvaru pozemků, dále 
se vyhnout plodinám náchylným k erozi, případně použít stavebně technických opatření (viz „Typy 
protierozních opatření“ na konci kapitoly).   

 plochy na zemědělské půdě se sklonem svahu od 12 do 18% - silné ohrožení zemědělské půdy. Na 
těchto pozemcích je nutné provést pozemkové úpravy a pozemky protierozně zabezpečit. Je nutné 
změnit agrotechniku, případně vyloučit intenzivní hospodaření a pokud je to možné, pozemky 
zatravnit nebo je alespoň rozčlenit technickými opatřeními jako pozemky drobné držby. 

  plochy na zemědělské půdě se sklonem svahu nad 18% - velmi silné ohrožení zemědělské půdy, 
tyto pozemky je nutné zatravnit nebo zalesnit. 

Obecně lze konstatovat, že vzhledem ke sklonům svahů, bez ohledu na vegetační kryt půdy jsou 
zemědělské pozemky v povodí jako celek náchylné na erozi. 

Oblast ve východní části zájmového území – zlínská část je poměrně dost zalesněna a zatravněna ve 
srovnání se západní částí – okresu Uherské Hradiště. Ve východní části se ale také vyskytují erozně 
ohrožené plochy, převážně se sklonitostí nad 12%. Podle provedených průzkumů je však zastoupení 
trvalých travních porostů poměrně vysoké. V západní části jsou zastoupeny jak plochy se sklonitostí 
nad 12%, tak i sklon mezi 5 a 12%. Pozemků se sklonitostí nad 18%, které je třeba zatravnit, se 
vyskytuje více v západní části - okresu Uherské Hradiště. Dále se v jižní části zájmového území 
projevuje větrná eroze, je nezbytné zde obnovit a doplnit větrolamy. 

V souvislosti s úpravou režimu povrchového odtoku srážkových vod ještě upozorňujeme, že 
k zatravnění by na vybraných plochách mělo dojít ještě z titulu posílení infiltrace vody do podzemních 
vod a z titulu zřizování ochranných pásů zejména kolem vodotečí.  

V souvislosti s protierozními opatřeními by mělo dojít ke změnám v souvislosti se zahuštěním sítě 
polních cest a tím ke zkrácení povrchového odtoku a ke zlepšení prostupnosti krajiny.  

13.3.2   Typy protierozních opatření 

Organizační – dotýkají se vždy celých ploch řešených pozemků. Lze uvažovat tato konkrétní 
opatření: 

zatravnění 

zalesnění 

protierozní osevní postup 

pásové střídání plodin 

změna velikosti a tvaru pozemků (i jako důsledek stavebně-technických opatření a zahuštění cestní sítě) 

Agrotechnická a vegetační – dotýkají se vždy celých ploch, proto jsou tato opatření navrhována 
vždy společně s opatřeními organizačními: 

vrstevnicová orba 

výsev do ochranné plodiny 

důlkování, hrázkování, brázdování 
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dlátování, hloubkové kypření 

organizace pastvy 

obnova drnu 

důlkování 

mulčování 

Stavebně-technická – se dotýkají buď konkrétních kritických ploch, nebo pomocí liniových zařízení 
nedovolují koncentraci povrchového odtoku vody:  

terénní urovnávky 

terasy 

průlehy (s ozeleněním jako základ budoucích mezí) 

nádrže a suché poldry 

příkopy – případně společně se zpevněnými cestami 

zasakovací drény 

ochranné hrázky 

Při aplikaci protierozních opatření jednoznačně preferujeme ta, která odstraňují příčiny eroze a zvyšují 
odolnost půdy proti erozi. Opatření odstraňující nebo eliminující škody způsobené erozní činností 
doporučujeme použít až v případě nedostatečnosti opatření proti příčinám. Jako optimální se jeví 
kombinace různých konkrétních opatření podle místní situace. 

 

13.3.3   Tvarová charakteristika ploch 

Návrh konkrétně použitého protierozního opatření je mimo jiné závislý na chování povrchově odtéka-
jící srážkové vody a to je zase závislé mimo jiné na prostorovém tvarovém charakteru hodnocených 
ploch. Tento charakter lze rozdělit do několika základních typů, které nazýváme hydrotypy. Z poten-
ciálně velkého množství hydrotypů se zabýváme těmito: 

1)  Hřebeny zemědělsky obdělávaných ploch (tedy rozvodnicové hydrotypy)–dochází k rozdělování 
odtoku do různých směrů, akceleraci pohybu vody, podkritické erozi a nulové sedimentaci (nemá 
co a odkud). Proto nehrozí ohrožení vytyčených zájmů na tomto hydrotypu kvantitativními aspekty 
chování vody, ale naopak je nejvíce ohrožen odnosem kulturní vrstvy půdy. Zároveň je zde začátek 
většiny transportních procesů týkajících se dalších chemických a biologických látek, které 
v důsledku ovlivňují kvalitu vodních zdrojů (viz dále). 

2) Svahy koncentrující odtok – tedy s „uzavřenou“ horizontální křivostí – způsobují koncentraci 
odtoku srážkových přívalů do níže položených hydrotypů tím, že spádnice se sbíhají. Rychlost 
pohybu vody je největší. Z hlediska fyzikálních vlivů (eroze – sedimentace) zde dochází většinou 
k velké až kritické erozi, ale zároveň i k částečné sedimentaci materiálů erodovaných ve vyšších 
polohách. Tyto plochy tedy mohou sloužit i jako mezideponie, avšak v konečném souhrnu jsou 
erozí velmi silně ohroženy. Chemicko-biologické transportní procesy pokračují. 

3)  Svahy rozdělující odtok – tedy s „otevřenou“ horizontální křivostí – způsobuje rozdělení odtoku 
vody do různých směrů. Nedochází tedy k většinou nežádoucímu soustředění přívalů vod a 
neseného materiálu. Další vlastnosti jsou shodné s předcházejícím typem.:   

     - maximální rychlosti pohybu vody a velmi vysoké ohrožení erozními procesy. Chemicko-biologické 
transportní procesy pokračují. 

4)  Skloněné údolnice- jsou pokračováním hydrotypu svahů koncentrujících odtok. Znamená to, že 
zde dochází k soustředěnému vsakování vody a obohacování podpovrchových a podzemních 
horizontů o rozpuštěné látky. Rychlost pohybu vody začíná klesat a začíná docházet k přibližnému 
vyrovnání intenzit procesů eroze a sedimentace. V případě velkého rozdílu mezi sklonem svahů a 
podélným sklonem údolnic dokonce často dochází k výrazné převaze sedimentačních procesů nad 
erozními.  

5) Nejnižší místa skloněných údolnic  - kde dochází k přímé koncentraci odtékajících vod. Tato 
místa jsou prakticky občasné vodoteče, ovšem často pro tento úděl neupravené a nerespektované. 
Znamená to, že voda, která byla zpomalena v údolnici a „odložila“ tam nesené materiály, využívá 
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svého energetického potenciálu a znovu eroduje, tentokrát v lokálně přísně vymezené a plošně 
omezené oblasti – dochází k rýhové erozi. V některých případech (ostře zařezané údolnice) 
k sedimentaci v údolnici ani nedochází a na intenzívní plošnou erozi navazuje přímo eroze rýhová. 

6) Nejnižší místa pozemků  - jsou rovinatého charakteru a voda často nalézá přirozené i umělé 
překážky svého odtoku. Dochází tím k jeho zpomalení až zastavení. Zároveň může docházet 
k intenzivnějšímu vsakování vody a obohacování podpovrchových a podzemních horizontů o 
rozpuštěné látky. Tento proces ovšem může být výrazně narušen kolmatací jemnozrnnými 
materiály blízko pod povrchem půdy. Potom dochází k akumulaci vody v těchto místech se všemi 
aspekty, které s sebou nese (podmáčení, změna chemizmu, biologické a mikrobiologické změny). 
Z fyzikálních jevů převládá jednoznačně akumulace. 

7)  Občasné vodoteče  - upraveny pro občasný odtok přívalových srážek. Dimenzování na kvantitu 
(průtok) je první parametr, který ovlivňuje návrh zásahů, porovnání erozně-akumulačních jevů je 
druhý parametr. 

Kvantitativní parametry (průtoky) jsou tak ovlivněny celým povodím a klimatickými jevy a antropogenní 
činností. Z kvalitativních parametrů k erozi a sedimentaci přistupuje i čistota jako soubor chemicko-
biologických vlastností výrazně ovlivňující kvalitu vodních zdrojů jako předmětů zájmu společnosti, a 
to zájmu s nejvyšší prioritou. Navíc s výrazným vlivem na přírodní hodnoty. 

 

13.3.4   Vhodnost typů PEO pro jednotlivé hydrotypy 

Pro jednotlivé hydrotypy doporučujeme aplikaci těchto opatření:               
 
1)       Hřebeny zemědělsky obdělávaných ploch  (tedy rozvodnicové hydrotypy) – plošná opatření, 

a tedy organizační, agrotechnická a vegetační. Stavebně-technická opatření se nejeví jako 
dostatečně účinná a pokud ano, jsou v rozporu s požadavky na estetické hodnoty krajinného 
prostředí nebo jsou to tvrdé a technicky náročné zásahy do terénu. Vzhledem k trvalému 
ochuzování vrstvy ornice je možno doporučit i jako sekundární opatření intenzivnější aplikaci 
organické hmoty nebo zachycených sedimentů ze zemědělských pozemků. 

 
2)      Svahy koncentrující odtok  - umožňují  použít všechny druhy protierozních opatření. Důraz bu-

de nutné klást na zařízení umožňující  zachycení vody a v maximální možné míře i nesených 
nerozpuštěných látek. 

Zachycení vody je zdůrazněno s ohledem na škodlivost koncentrace povrchového 
odtoku vody, zachycení nerozpuštěných látek s ohledem na potřebu ochrany vodních 
zdrojů. 

 
3)     Svahy rozdělující odtok  - protierozní opatření budou stejná jako v předcházejícím případě. 

Jediný rozdíl je v tom, že není nutné řešit koncentrovaný odtok. Ostatní doporučení zůstávají 
v platnosti. 

 
Skloněné údolnice – většinou nevyžadují tak vysokou ochranu proti erozi jako předcházející 
hydrotypy. Jejich klíčový význam – vzhledem k naší snaze zadržet vodu v krajině – spočívá 
zejména v tom, že jsou to místa koncentrovaného odtoku povrchových vod. Z toho také bude 
vyplývat výběr opatření. K dispozici jsou všechny tři výše uvedené skupiny. Na okrajích 
některých obcí je třeba řešit i problematiku ochrany domů a zařízení před přívaly vod. Pokud 
nestačí opatření v povodí, využíváme jednoznačně stavebně-technických opatření. 

 
Nejnižší místa skloněných údolnic – se vyznačují rýhovou erozí způsobenou intenzivním 
koncentrovaným odtokem srážkových vod. Návrh opatření bude spočívat jednak v preventiv-
ních opatřeních v mikropovodí položeném nad řešenou občasnou vodotečí a jednak v přímých 
opatřeních na postižených liniích. V prvním případě jsou použitelná všechna výše uvedená 
opatření pro jednotlivé hydrotypy, v druhém případě bude možno uplatnit zejména organizační 
opatření (zatravnění) a nebo stavebně-technická opatření. 

 
Nejnižší místa pozemků  - jsou místy koncentrace vody i nesených látek ať už nerozpuštěných 
nebo rozpuštěných. Protierozní opatření tedy ztrácí svůj smysl a na významu nabývá možnost 
zachycení výše uvedených látek. Látky rozpuštěné lze ovlivnit velmi těžko, a tak zbývají opět 
preventivní opatření v celém povodí jako ochrana vodních zdrojů před znečištěním chemickými 
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látkami (vliv na aplikaci hnojiv a ochranných chemických prostředků). Splachy ornice znamenají 
většinou vysokou úrodnost těchto půd. Zároveň jsou tato místa většinou prostorem, kde voda 
opouští povrch země a zasakuje do podzemí se všemi průvodními jevy, jako bylo popsáno 
výše.   
 

Změna č. 1  

Ochrana životního prostředí 

Řešení změny č. 1 ÚPN města Uherský Brod respektuje „Plán snížení emisí a imisí Zlínského kraje“. 

 

Zpracování změny územního plánu nespadá do kategorie I, ani do kategorie II dle příl.č.1 zákona č. 

100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí, ani zjišťovací řízení, ve smyslu příslušných 

ustanovení a dle poříloha č. 1 zákona č.100/2001 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů, není 

zapotřebí provádět. 

 

 Při podrobnějším řešení výstavby v řešených lokalitách, na základě konkrétních podnikatelských 
záměrů  tyto konkrétní záměry (jedná se zejména o lokalitu 1 a lokalitu 3 ), které mohou ovlivnit 
čistotu ovzduší, musí být na podkladě rozptylové studie resp. odborného posudku, zpracovaného 
ve smyslu § 17 odst. 5 a 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákona (v platném znění), předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví, tj. Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje (územní pracoviště Uh.Hradiště). 
Dotčeným orgánem je orgán obce v přenesené působnosti, na jejímž katastru se stavba nachází (§ 
50 odst. 1 písm. a) a orgán kraje v přenesené působnosti ( § 48 odst. 1 písm. u). Tento požadavek 
je nutné respektovat v dalším územním a stavebním řízení pro situování konkrétních staveb. 

 pro plochy řešené změnou č.1 schválené ÚPD jsou stanoveny regulativy (viz kapitola D), které 
přesně vymezují přípustné, nepřípustné a podmíněné činnosti v daném území – tak, aby nová 
zástavba v řešených plochách neobtěžovala stávající obytnou zástavbu pachem, prachem, 
nadměrným hlukem, apod. 

 
Čistota vod 
 odvedení odpadních vod z nově navržených lokalit bude na městskou ČOV 
 v rámci řešení změny č.1 schválené ÚPD jsou respektována všechna ochranná pásma (vyhlášená i 

stanovená v rámci legislativních předpisů a norem). 
 
Hluk 
V případě umisťování zdrojů hluku v blízkosti akusticky chráněných objektů (objekty pro bydlení, 
apod.) a naopak, tj. umisťování akusticky chráněných objektů v blízkosti zdrojů hluku, je nutné posou-
dit konkrétní záměr na základě hlukové studie a následně projednat s věcně a místně příslušným 
orgánem ochrany veřejného zdraví, tj. Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje (územní praco-
viště Uh.Hradiště). Tento požadavek je nutné respektovat v dalším územním a stavebním řízení pro 
situování konkrétních staveb. 

 
Změna č. 2  
Ochrana životního prostředí 
Řešení změny č. 2 ÚPN města Uherský Brod respektuje „Plán snížení emisí a imisí Zlínského kraje“. 
 
Zpracování změny územního plánu nespadá do kategorie I, ani do kategorie II dle příl.č.1 zákona č. 
100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí, ani zjišťovací řízení, ve smyslu příslušných 
ustanovení a dle příloha č. 1 zákona č.100/2001 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů, není 
zapotřebí provádět. 
 
 Při podrobnějším řešení výstavby v řešených lokalitách, na základě konkrétních podnikatelských 

záměrů  tyto konkrétní záměry (jedná se zejména o lokalitu 3 a lokalitu 4 ), které mohou ovlivnit 
čistotu ovzduší, musí být na podkladě rozptylové studie resp. odborného posudku, zpracovaného 
ve smyslu § 17 odst. 5 a 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákona (v platném znění), předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví, tj. Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje (územní pracoviště Uh.Hradiště). 
Dotčeným orgánem je orgán obce v přenesené působnosti, na jejímž katastru se stavba nachází (§ 
50 odst. 1 písm. a) a orgán kraje v přenesené působnosti ( § 48 odst. 1 písm. u). Tento požadavek 
je nutné respektovat v dalším územním a stavebním řízení pro situování konkrétních staveb. 
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 pro plochy řešené změnou č.2 schválené ÚPD jsou stanoveny regulativy (viz kapitola D), které 
přesně vymezují přípustné, nepřípustné a podmíněné činnosti v daném území – tak, aby nová 
zástavba v řešených plochách neobtěžovala stávající obytnou zástavbu pachem, prachem, 
nadměrným hlukem, apod. 

 
Čistota vod 
 odvedení odpadních vod z nově navržených lokalit (č-3 a 4) bude na městskou ČOV 
 v rámci řešení změny č.2 schválené ÚPD jsou respektována všechna ochranná pásma (vyhlášená i 

stanovená v rámci legislativních předpisů a norem). 
 
Hluk 
V případě umisťování zdrojů hluku v blízkosti akusticky chráněných objektů (objekty pro bydlení, 
apod.) a naopak, tj. umisťování akusticky chráněných objektů v blízkosti zdrojů hluku, je nutné posou-
dit konkrétní záměr na základě hlukové studie a následně projednat s věcně a místně příslušným 
orgánem ochrany veřejného zdraví, tj. Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje (územní praco-
viště Uh.Hradiště). Tento požadavek je nutné respektovat v dalším územním a stavebním řízení pro 
situování konkrétních staveb. 

 

   13.4   VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF A LESNÍCH POZEMKŮ  

 

   Textová a tabulková část – viz samostatná textová složka ÚP Uherský Brod 

 
Změna č. 1  
2.    Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu 
 
2.1  Vyhodnocení záboru ZPF 
2.1.1  Úvod 
Podmínky ochrany ZPF jsou dány zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů (plné znění zákon č. 231/1999 Sb.), vyhlášky č.13 Ministerstva životního 
prostředí ze dne 29.12.1993 a  Metodického pokynu Ministerstva život. prostředí č.j. OOLP/1067/96 
ze dne  1.10.1996 jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit k posouzení předpokládaného odnětí půdy pro 
účely změny č. 1 ÚPN města Uherský Brod. 
 
2.1.2   Výchozí podklady pro zpracování 
-   schválený  ÚPN města Uherský Brod 
-   hranice intravilánu z r.1966 a současně zastav. území obce k r.2002 
-   hranice předpokládaného odnětí půdy 
-   hranice BPEJ (podklad Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze) 
-   zakreslení meliorací 
-   hranice ochranných pásem vodních zdrojů 
 
2.1.3   Přírodní charakteristika 
Katastrální území města Uherský Brod se nachází ve velmi teplém a mírně vlhkém regionu ČR.  
 
2.1.4   Stanovištní charakteristika 
HJ nacházející se v řešeném území, tj, v k.ú. Uherský Brod – viz textová část schválené ÚPD. 
 
2.1.5   Klimatická charakteristika 
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2.1.6   Zdůvodnění lokalit navržených k odnětí ze ZPF 
Lokalita 1 – ul. Zátiší :  lokalita vymezená pro obč. vybavenost v souč. zastavěném území města. 

Druh dotč. pozemků – zahrady. Navržená lokalita zabírá 0,310 ha a je zařazena dle půdy 
a její hodnoty do BPEJ 3.57.00 a do stupně přednosti v ochraně ZPF II. V lokalitě nebyly 
provedeny žádné investice do půdy.  Lokalita byla již vyhodnocena a schválena v řeše-
ní ÚPN města Uh.Brod.  

Lokalita 2 –sídl. Pod Vinohrady, u rybníka:  lokalita vymezená pro bytovou výstavbu RD (lokalita č. 
43)  mimo současně zastavěné území města. Druh dotč. pozemků – zahrady. Navržená 
lokalita zabírá 0,393 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ 3.20.11 a do 
stupně přednosti v ochraně ZPF IV. V lokalitě nebyly provedeny žádné investice do půdy.  

                  Vhodnost lokality pro bytovou výstavbu RD:  lokalita bezprostředně navazuje na 
současně zastavěné území, konkrétně na zástavbu sídliště Pod Vinohrady a na systém 
technické infrastruktury  lokalita je tedy výhodně dopravně i technicky napojitelná na 
stávající zástavbu města.  

Lokalita 3 – ul. Vlčnovská, u pily: lokalita vymezená pro smíšenou zónu (obč.vybavenost+ podniká-
ní) v  souč. zastavěném území města. Lokalita se nachází mimo ZPF – nedochází 
k žádnému záboru.  

 
Celkový zábor ZPF v navržených lokalitách :                                                                0,703 ha 
 - v současně zastavěném území      :                                                                                 0,310 ha 
 - mimo současně zastavěné území  :                                                                                 0,393  ha 
- zahrady                                         :                                                                                    0,703  ha 
 
TABULKOVÁ ČÁST 
 
TABULKA Č. 1 
SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮD. FONDU NA  LOKALITÁCH NAVRŽENÝCH 
URBANISTICKÝM ŘEŠENÍM 

Čís.        Funkč. využití lokality     Obec - k.ú.               Zábor ZPF v ha                  Druh dotčeného 
pozemku  
lokality                                                                     celkem        v SZÚO       mimo              

  1                  obč.vybavenost        Uherský Brod        0,310          0,310                -                  zahrady 

  2                  bydlení                      Uherský Brod       0,393              -               0,393               zahrady 

CELKEM                                                                      0,703 ha    0,310 ha      0,393 ha 

    lokalita 1 - plocha řešena ve schváleném ÚPN města Uh.Brod 
 
TABULKA Č. 2 
ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY MIMO SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE 

Čís. lokality     Odnětí ZPF v ha     Orná půda      Louky, pastviny        Zahrady           BPEJ                
Třída ochrany 

  2                             0,393                -                          -                    0,393         3.20.11                  IV  

CELKEM                  0,393  ha                                                           0,393 ha 

    lokalita 1 - plocha řešena ve schváleném ÚPN města Uh.Brod 
 
TABULKA Č. 3 
ÚDAJE O ZABÍRANÉ PŮDĚ 

Čís.lokality     Stáv. kultura   Výměra     Kód BPEJ       Tř.ochrany      Faktory ŽP  ovlivněny       
Důvod snížení základ.  
                                                                                                                               odnětím                       
sazby odvodu 

  1                   zahrada       0,310           3.57.00               II  

  2                   zahrady       0,393           3.20.11               IV  

CELKEM                           0,703 ha 

    lokalita 1 - plocha řešena ve schváleném ÚPN města Uh.Brod 
 
2.1.7   Údaje o uskutečněných investicích do půdy a jejich porušení 
U nově navržené plochy nedojde ke střetu s plošnými investicemi do půdy (meliorace, závlahy apod.) 
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2.1.8  Údaje o areálech zeměděl. prvovýroby, zemědělských usedlostech a jejich předpokládaném   
porušení 

Nově navrhovanými lokalitami nedojde k narušení žádného areálu zemědělské prvovýroby. 
 
2.1.9     Vyhodnocení záboru ZPF ve smyslu vyhlášky č.13/1994 Sb. 
2.1.9.1  Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch, zařazení do BPEJ a stupně přednosti v 

ochraně 
Údaje jsou uvedeny v tabulkové části (tab.č. 3).             
 
2.1.10  Uspořádání zeměděl. půdního fondu a opatření k zajištění ekolog. stability 
Řešenou změnou č.1 schválené ÚPD města Uherský Brod nedojde ke snížení zemědělského půdní-
ho fondu ve městě. Již v rámci zpracování a schvalování územního plánu města Uherský Brod, 
byly lokality zařazeny do ploch určených pro výstavbu a schváleny: 
  lokalita 1 – pro výstavbu RD 
  lokalita 2 – pro plochy individuál.rekreace s možností výstavby staveb pro rekreaci či 
zahrad.domků  
  lokalita 3 –  ostatní plocha, tč. funkční využití pro výrobu 
V řešeném území se nenachází žádný prvek ÚSES a ani není žádný nový prvek ÚSES navrhován - 
tedy v uspořádání ekologické stability krajiny nedochází ke změně.  
 
2.1.11   Zdůvodnění navrhovaného řešení 
Důvodem pro pořízení změny územního plánu města jsou nové požadavky pořizovatele, které 
schválená ÚPD neobsahuje: 
- rozšíření ploch pro bytovou výstavbu RD  (lokalita 2) 
- přehodnocení funkčního využití některých ploch ve městě (lokalita 1 a 3) 
 
2. 2    Vyhodnocení záboru lesních pozemků 
 řešené změně č.1 ÚPN města Uherský Brod nejsou dotčeny lesní pozemky.   

 

Změna č. 2 
2.    Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu 
 
2.1  Vyhodnocení záboru ZPF 
2.1.1  Úvod 
Podmínky ochrany ZPF jsou dány zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů (plné znění zákon č. 231/1999 Sb.), vyhlášky č.13 Ministerstva životního 
prostředí ze dne 29.12.1993 a  Metodického pokynu Ministerstva život. prostředí č.j. OOLP/1067/96 
ze dne  1.10.1996 jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit k posouzení předpokládaného odnětí půdy pro 
účely změny č. 2 ÚPN města Uherský Brod. 
 
2.1.2   Výchozí podklady pro zpracování 
-   schválený  ÚPN města Uherský Brod 
-   hranice intravilánu z r.1966 a současně zastav. území obce k r.2002 
-   hranice předpokládaného odnětí půdy 
-   hranice BPEJ (podklad Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze) 
-   zakreslení meliorací 
-   hranice ochranných pásem vodních zdrojů 
 
2.1.3   Přírodní charakteristika 
Katastrální území města Uherský Brod se nachází ve velmi teplém a mírně vlhkém regionu ČR.  
 
2.1.4   Stanovištní charakteristika 
HJ nacházející se v řešeném území, tj, v k.ú. Uherský Brod – viz textová část schválené ÚPD. 
 
2.1.5   Klimatická charakteristika 
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3 
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2.1.6   Zdůvodnění lokalit navržených k odnětí ze ZPF 
 lokalita č.1 : cyklotrasa u Slováckých strojíren  
   Cyklotrasa je vedena souběžně se silnicí II/490, v jejím ochranném pásmu, nejedná  se o zábor ZPF 
 lokalita č.2 :  cyklotrasa v místní trati „Maršov horní“  
   Cyklotrasa je vedena v trase stávající polní cesty, nejedná se o zábor ZPF 
 lokalita č.3 :  lokalita u Korečnice 
     Lokalita vymezená pro průmyslovou výrobu (V8)  mimo současně zastavěné území města. Druh 

dotč. pozemků – louky, pastviny. Navržená lokalita zabírá 1,3035 ha a je zařazena dle půdy a její 
hodnoty do BPE:  

     -  3.57.00 ( 2,6 %) a do stupně přednosti v ochraně ZPF II 
 -   3.06.00 (22,6%) a do stupně přednosti v ochraně ZPF III 
 -   3.10.00 (74,8%) a do stupně přednosti v ochraně ZPF I 
V lokalitě nebyly provedeny žádné investice do půdy.  
Lokalita je navržena mezi areálem fy. Zemaspol a.s. a vodním tokem Nivnička. Lokalita svým 
situováním navazuje na stávající i navržené plochy výroby a podnikatelských aktivit, ve vazbě 
na současně zastavěné území, kde je vhodnější nezemědělské využití.  Její využití je limitováno 
vedením trasy VN v jižní okrajové části. 
 lokalita č.4:  lokalita Slovácké strojírny 
V rámci změny č.2 ÚPN města Uherský Brod se řeší pouze změna funkčního využití ploch řešených 
v územním plánu města  Plochy řešené v rámci lokality č. 4 byly vyhodnoceny v rámci řešení návrhu 
územního plánu města Uherský Brod a schváleny.  
(Poznámka: viz vyhodnocení záboru ZPF - plocha V1 a V2 v k.ú. Uherský Brod ve schválené ÚPD) 
 
Celkový zábor ZPF v navržených lokalitách :                                                                     1,3035 ha  
 - v současně zastavěném území      :                                                                                 0 ha 
 - mimo současně zastavěné území  :                                                                                 1,3035 ha 
 
TABULKOVÁ ČÁST 
 
TABULKA Č. 1 
SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮD. FONDU NA  LOKALITÁCH NAVRŽENÝCH 
URBANISTICKÝM ŘEŠENÍM 

Čís.        Funkč. využití lokality     Obec - k.ú.               Zábor ZPF v ha                  Druh dotčeného 
pozemku  
lokality                                                                     celkem        v SZÚO       mimo              

  3                 prům.výroba           Uherský Brod        1,3035             0             1,3035            louky, 
pastviny 

CELKEM                                                                  1,3035 ha         0 ha      1,3035 ha 

 
TABULKA Č. 2 
ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY MIMO SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE 

Čís. lokality     Odnětí ZPF v ha     Orná půda      Louky, pastviny        Zahrady           BPEJ                
Třída ochrany 

  3                             1,3035                -                  0,9753 ha              -               3.10.00                   I  
                                                            -                  0,2943 ha              -               3.06.00                  III 
                                                            -                  0,0339ha               -               3.57.00                   II 

CELKEM                  1,3035  ha                            1,3035 ha 

 
TABULKA Č. 3 
ÚDAJE O ZABÍRANÉ PŮDĚ 

Čís.lokality     Stáv. kultura     Výměra       Kód BPEJ       Tř.ochrany      Faktory ŽP  ovlivněny       
Důvod snížení základ.  
                                                                                                                               odnětím                       
sazby odvodu 

  3              louky, pastviny    0,0339 ha    3.57.00               II  

  3              louky, pastviny    0,2943 ha    3.06.00              III  
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  3              louky, pastviny    0,9753 ha    3.10.00              I  

CELKEM                              1,3035 ha 

 
2.1.7   Údaje o uskutečněných investicích do půdy a jejich porušení 
U nově navržené plochy nedojde ke střetu s plošnými investicemi do půdy (meliorace, závlahy apod.) 
2.1.8  Údaje o areálech zeměděl. prvovýroby, zemědělských usedlostech a jejich předpokládaném  
porušení 
Nově navrhovanými lokalitami nedojde k narušení žádného areálu zemědělské prvovýroby. 
 
2.1.9     Vyhodnocení záboru ZPF ve smyslu vyhlášky č.13/1994 Sb. 
2.1.9.1  Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch, zařazení do BPEJ a stupně přednosti v 

ochraně 
Údaje jsou uvedeny v tabulkové části (tab.č. 3).             
 
2.1.10  Uspořádání zeměděl. půdního fondu a opatření k zajištění ekolog. stability 
Řešenou změnou č.2 schválené ÚPD města Uh.Brod dojde pouze k minimálnímu snížení zeměděl-
ského půdního fondu v k.ú. Uherský Brod – a to v případě řešené lokality č.3 „U Korečnice“.  
Pro lokalitu č. 4 „U Slováckých strojíren“ platí: 
 již v rámci zpracování a schvalování územního plánu města Uh.Brod, byly lokality zařazeny do 

ploch určených pro výstavbu a schváleny. Lokalita je navržena na základě Vymezení rozvojových 
ploch pro výrobu Zlínského kraje. Lokalita byla projednána bez námitek s Ministerstvem ŽP, odbor 
výkonu státní správy VIII: 

 
V řešeném území se nenachází žádný prvek ÚSES a ani není žádný nový prvek ÚSES navrhován - 
tedy v uspořádání ekologické stability krajiny nedochází ke změně.  
 
2.1.11   Zdůvodnění navrhovaného řešení 
Důvodem pro pořízení změny územního plánu města jsou nové požadavky pořizovatele, které 
schválená ÚPD neobsahuje: 
- nové cyklotrasy  (lokalita 1 a 2) 
- přehodnocení funkčního využití některých ploch ve městě (lokalita 3 a 4) 
 
2. 2    Vyhodnocení záboru lesních pozemků 
V řešené změně č.2 ÚPN města Uherský Brod nejsou dotčeny lesní pozemky.   

 

     14.  NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE 

 

Doporučené lhůty aktualizace  

Stavební zákon - §30 – ukládá:  

„Orgán územního plánování, který je příslušný k pořízení územně plánovací dokumentace, soustavně sleduje, 
zde se nezměnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace schválena.“  

Doporučujeme stanovit lhůty aktualizace minimálně 1x za 4 roky (s přihlédnutím k cyklu volebních 
období zastupitelstva města). Tato lhůta může být změněna  s přihlédnutím k dynamice rozvoje 
města.  

 Aktualizace územního plánu města Uherský Brod bude provedena v případě větších nutných 

zásahů do koncepce řešení nebo v případě zásadní změny legislativních předpisů v oblasti 

stavebního práva, cca 1x za 4 roky.   

 

Změna č. 1 
Návrhové období platného územního plánu je do r. 2015. S ohledem na současné společensko-
ekonomické podmínky je doporučena další aktualizace územního plánu v r. 2007, následně pak vždy 
po 2 letech. 
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Změna č. 2 
Návrhové období platného územního plánu je do r. 2015. S ohledem na současné společensko-
ekonomické podmínky je doporučena další aktualizace územního plánu v r. 2007, následně pak vždy 
po 2 letech. 

 

  15.   VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ SOUBORNÉHO 
STANOVISKA 

 
 
Požadavek na úpravu návrhu byl požadován v rozsahu: 
 
dle požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny  - upravit regulativy pro plochy individuální rekrea-ce a 
zeleně  splněno 
 
plochy ZK1, ZK2 a ZK 10 budou v návrhu vypuštěny, ostatní plochy zahrádkářských kolonií budou 
zařazeny do ploch individuální rekreace  splněno 
 
výkres „Širší územní vztahy“ bude doplněn o veškeré limity závazně schválené ÚP VÚC ZA , 
lokalizace nadregionálních biocenter a biokoridorů musí vycházet ze závazně schválených ÚP 
okolních obcí  splněno 
 
součástí regulativů nesmí být v návrhu vstupní limity a informace o stavu řešeného území  splněno 
 
ve výkrese veřejně prospěšných staveb budou doplněny jednotl. úseky cykloturistických stezek, 
protipovodňová opatření, plochy pro výstavbu místních komunikací pro obsluhu nových obytných zón 
a pro obsluhu objektů tech. infrastruktury, plochy pro výstavbu zastávkových pruhů u zastávek MHD, 
pro realizaci vodovod.řadů, výstavbu kanalizačních sběračů a nových tras el.sítí a jejich přeložek 
v návaznosti na text.část regulativů. Výhled.dopravní trasy nebudou do VPS zahrnuty (bude o nich 
zmínka ve směrné části  splněno 
 
v návrhu bude doplněn přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území  splněno 
 
regulativy pro plochy podnikatel.aktivit (P1-P8) budou přehodnoceny a upřesněny  splněno 
 
-  Směrnou část územního plánu doplnit o vymezení etapizace a změn v území, návrh lhůt 
aktualizace, návrh řešení požadavků civilní obrany (nemusí být samostatná příloha – jako tomu bylo u 
konceptu)  splněno 
 
Zastavovací podmínky v záplavovém území budou uvedeny v text.části, doporučené použití staveb. 
materiálů… nepatří do ÚP  splněno 
 
V návrhu nebudou u legendy hlavního výkresu uvedeny podrobnosti – neodpovídající měřítku …  
splněno 
 
V návrhu budou v hlavním výkrese vymezeny hranice souč.zastavěného území dle stavebního zákona 
a hranice zastavitelného území, ve výkrese ZPF hranice souč.zastavěného území dle zákona č. 
334/1992 Sb.. Toto bude projednáno …..  splněno 
 
V návrhu doplnit chybějící dětská hřiště jako plochy pro sport a rekreaci – dle podkladů poskytnu-tých 
OŽP MěÚ Uh.Brod.  Podklady od OŽP MěÚ Uh.Brod nebyly dodány. 
 
V návrhu budou plochy v lokalitě „Maršovská“ zařazeny mezi plochy pro bydlení  splněno 
 
Trasu přeložky VN u „orelského stadionu“ je nutno před zpracováním návrhu projednat s JME a.s.  
splněno 
 
Prověřit umístění heliportu s ohledem na připravovanou výstavbu Domu s pečovatelskou službou  
splněno  
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Lokalita Záuličí –Havřice ponechat v souladu se změnou č.15 stáv. územního plánu SÚ Uh.Brod -  
splněno 
 
Lokalita u CPA (Centrum pohybových aktivit) navrhnout plochu pro obč.vybavenost a zeleň místo 
plochy pro podnikání  splněno 
 
Navrhnout regulativy v plochách pro asanace a doplnit regulativy v plochách průmyslové výroby o 
podmíněně přípustnou činnost – likvidace odpadů  splněno 
 
Lokalita „pod starým hřbitovem“ dát do souladu se změnou stáv. územního plánu SÚ UB  splněno 
 
Lokalita Újezdec-Končiny - plocha pro výběh pro koně – upravit dle požadavků města  splněno 
 
Zahrádkové lokality – stanovit regulativy (max.velikost staveb, … i s ohledem na sesuvná území a 
erozní ohrožení – např. rozdělit do více kategorií)  splněno (poznámka: velikost staveb je podrobný 
regulativ, který do územně plánovací dokumentace obce nepatří!) 
 
Lokalita Těšov, Újezdec – plochy zástavby kolem vodotečí –podrobněji posoudit jednotl. pozemky  
splněno 
 
Prověřit a navrhnout způsob protipovodňových opatření po dohodě s Povodím Moravy a s příslušným 
orgánem státní správy -  splněno 
 
Doplnit návrh komunikačních propojů dle ÚPZ historického jádra  splněno 
 
Plochy mezi žel.tratí a ul. Pod Valy zařadit do smíšené zóny -  splněno 
 
Lokalita u Kovodělu – chybně vyznačená jako sady a zahrady zařadit do plochy veřejné zeleně  
splněno 
 
Plochy a objekty na nám. 1.máje zařadit do ploch centrální městské zástavby – smíšená zóna  
splněno 
 
Opravit drobné nepřesnosti technického charakteru dle pokynů pořizovatel   splněno 
 
Zapracovat kruhový objezd na světelné křižovatce obchvatu silnice I/50 (ul. 26.dubna, Nivnická a U 
Korečnice) a odbočovací pruh na Havřice v komunikaci I/50 ve směru Uherské Hradiště  splněno 
 
Splnění požadavků „Doplňku souborného stanoviska“: 
 
Lokalita „Pivovarská louka“ bude zapracována do návrhu jako plocha pro občanskou vybavenost  
splněno 
 
Lokalita „pod novým hřbitovem“ bude zapracována jako plocha bytové zástavby rodinnými domy  
splněno 
 
Lokalita „Pod Královem“ bude zapracována jako plocha pro podnikání, výrobní řemesla a služby s tím, 
že bude doporučena postupná zástavba směrem od firmy ZEAS Bánov (formou etapizace výstavby) 
 splněno 
 
Lokalita „Jihovýchodní okraj sídliště Olšava“ bude zapracována částečně jako plocha veřejné zeleně 
(parc.č. 3505/22), ostatní pozemky jako plocha pro občanskou vybavenost  splněno 
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